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Άστρος, 23/02/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

144 

Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

14/11/2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας, και την από 09/02/2012 παραλαβή της 

συμφωνηθείσας Έκθεσης Εκτελεσθέντος Έργου για το έτος 2012, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των 

παραδοτέων υπηρεσιών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής 

σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου για τον μήνα Ιανουάριο 2012 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Πανταζή Κατερίνα Αναστασιάδη Αγνή Αρβανίτης Αδαμάντιος 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 

 

Κατά τη διάρκεια του μηνός Ιανουαρίου 2012, υλοποιήθηκαν περιληπτικά οι εξής 
δράσεις από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα, στα πλαίσια του 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας»: 
 

Βαξεβανίδου Ζαφείρω, συντονίστρια έργου 

ΠΕ Δασολόγος 

 

Διεύθυνση: Παρακολούθηση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της Πράξης 
«Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» με την δημιουργία ενός προτύπου φύλλου δεδομένων, το οποίο 
συμπληρώνεται για κάθε σύμβαση του υποέργου αυτεπιστασίας από τον κάθε 
υπεύθυνο έργου. 

Καθημερινή παρακολούθηση της ημερήσιας χρονοαπασχόλησης του προσωπικού, 
των αδειών. Σύνταξη εντύπων μηνιαίας χρονοαπασχόλησης προσωπικού.  

Υλοποίηση των αποφάσεων της 5ης συνεδρίασης του Δ.Σ. (16-12-2011).  

Διεξαγωγή συναντήσεων εργασίας προσωπικού για την πορεία υλοποίησης του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ΕΠΠΕΡΑΑ. Σύνταξη Εσωτερικών Σημειωμάτων 
και αναθέσεις εργασιών στο προσωπικό του ΦΔ. Κατάρτιση προσωπικού σχετικά με 
την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και τις υποχρεώσεις του ΦΔ. 

Διόρθωση και επικύρωση επιστολών προσωπικού. Δημιουργία πρότυπου φύλλου 
δεδομένων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.  

Οργάνωση αρχείου Πρακτικών Δ.Σ. Διορθώσεις του τελευταίου πρακτικού του Δ.Σ. 
Συνάντηση εργασίας με την πρόεδρο του Φορέα, και καθημερινή τηλεφωνική 
επικοινωνία με μέλη του Δ.Σ. Προετοιμασία της διεξαγωγής του επόμενου Δ.Σ. Σύνταξη 
εισηγήσεων του επόμενου Δ.Σ. Σύνταξη αποσπασμάτων πρακτικού Δ.Σ 

Συμπλήρωση εντύπων Διαχειριστικής Επάρκειας. Σύνταξη πρότυπου φύλλου δεδομένων 
σχετικά με τον πάγιο εξοπλισμό του ΦΔ.  
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Σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης Φορέα Διαχείρισης για την χρονική περίοδο 2010-2011. 
Σύνταξη εξαμηνιαίων δελτίων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ΕΠΠΕΡΑΑ. 
Σύνταξη βάσεων δεδομένων ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ. Καθημερινή επικοινωνία με 
υπαλλήλους της Διαχειριστικής Αρχής σχετικά με την υλοποίηση της πράξης. Ο έλεγχος 
των Δελτίων Παρακολούθησης του Έργου του ΕΠΠΕΡΑΑ. Η παρακολούθηση των 
εκταμιεύσεων του Φορέα και ο έλεγχος των αντίστοιχων παραστατικών που σχετίζονται 
με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου του ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Διόρθωση προγραμματικής σύμβασης νέου έργου ΕΠΠΕΡΑΑ.  

Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών: Σύνταξη και παρακολούθηση του Πίνακα 
Δαπανών ΕΠΠΕΡΑΑ. Σύνταξη και αποστολή πινάκων ΕΣΠΑ [Πίνακας Ι: Αίτημα ετήσιων 
πιστώσεων έργων ΕΣΠΑ (Έτος 2012) και Πίνακας ΙΙ: Αίτημα χρηματοδότησης έργων 
ΕΣΠΑ (Έτος 2012, Τρίμηνο Α)] 

Γραφείο διοικητικών υπηρεσιών: Συμπλήρωση πρωτοκόλλου ΦΔ.. Οργάνωση 
αρχείου φακέλων. 

Γραφείο νομικής υποστήριξης: συνεργασία με την δικηγόρο του ΦΔ για την 
υλοποίηση αποφάσεων του Δ.Σ. 

Τμήμα Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης: οργάνωση τιμολογίων 
βενζινών και των εκτελεσθέντων διαταγών πορείας των κινήσεων των τεσσάρων 
οχημάτων του ΦΔ. Σύνταξη μηνιαίου προγράμματος φύλαξης και εβδομαδιαίου 
προγράμματος διαδρομών. Εβδομαδιαία έκδοση διαταγών πορείας οχημάτων. 
Συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία σχετικά με δύο πυρκαγιές κατά τον μήνα 
Ιανουάριο. Οργάνωση φακέλου φύλαξης: Τοποθέτηση των Φύλλων Καταγραφής 
Συμβάντων και των Δελτίων Κίνησης στους αντίστοιχους μήνες της κάθε κίνησης με 
σκοπό να τοποθετηθούν στα Μηνιαία Δελτία Δαπανών (σε αντιστοιχία με τα τιμολόγια 
βενζίνης). 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης: Εξυπηρέτηση πολιτών σχετικά με καταγγελίες ή 
αιτήματα που σχετίζονται με τις περιοχές προστασίας. Παρακολούθηση σεμιναρίου 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Σύνταξη προτύπου επιστολών αιτημάτων και 
γνωμοδοτήσεων σχετικών με τις περιοχές προστασίας. Διόρθωση και επικύρωση 
γνωμοδοτήσεων. 

Μηχανογράφηση: Διόρθωση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εγκατάσταση 
προγραμμάτων, διόρθωση εκτυπωτή και δικτύου, διόρθωση GPS. Αναρτήσεις 
αποφάσεων και λοιπών υποχρεώσεων στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αναρτήσεις προκηρύξεων στον 
δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης. 
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Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης 

ΠΕ Βιολόγος 

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης: Διεξαγωγή αυτοψιών (πυρκαγιάς Πόρτες, 
απορριμμάτων ελαιοτριβείων σε Τάνο/Βρασιάτη). Σύνταξη επιστολών (υπουργείου 
πολιτισμού σπηλαίων, παραχώρησης χώρου αποθήκευσης του ΦΔΟΠΥΜ, περίφραξης 
υγροτόπου στα Πούλιθρα, βεβαίωση εργασίας). 

Καταγραφή ορνιθοπανίδας σε υγρότοπο Μουστού/Κ. Βερβένων. Πανιδική 
αποδελτίωση αυτοψιών φυλάκων. Σεμινάριο εκπαίδευσης φυλάκων-ξεναγών στην 
αναγνώριση ορνιθοπανίδας στη Νέα Κίο. Επεξεργασία δεδομένων για poster 12ου 
ICZEGAR-Δελτίο τύπου για τα σπήλαια Ν. Κυνουρίας-ηλεκτρονική αναζήτηση βιβλίων 
πανίδας-Σεμινάριο εκμάθησης GIS, εκμάθηση ArcPad. 

Συνάντηση Λεωνίδιο για βοτανικό σταθμό-Επίσκεψη σε σπήλαια της Ν. Κυνουρίας. 
Προγραμματική σύμβαση βοτανικού σταθμού Λεωνιδίου. Αξιολόγηση διαγωνισμών, 
εισηγήσεις για το ΔΣ και συμβάσεις διαγωνισμών προμήθειας (κιαλιών νυχτερινής 
όρασης, εξοπλισμού παρακολούθησης και σκάφους), σύνταξη Πρωτοκόλλων 
παραλαβής εξοπλισμού παρακολούθησης. Αναζήτηση προμηθευτή (αγοράς διχτυών 
παραλλαγής, εργάτη αυτοκινήτων και οξυγονόμετρο/pHμετρο, αγορά διχτυών 
παραλλαγής, κοτσαδόρου αυτοκινήτου Suzuki Vitara), σύνταξη προδιαγραφών 
διαγωνισμού εξοπλισμού φύλαξης. 

Συναντήσεις γραφείου και ενημέρωση Προέδρου ΦΔ, καταγραφή νέου ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, συμπλήρωση καταλόγου Πάγιου Εξοπλισμού ΦΔ 

Μηχανογράφηση: Συναρμολόγηση φωτοτυπικού Toshiba, χωροθέτηση χώρου 
γραφείων και εξοπλισμού κέντρου Άστρους, επιδιόρθωση και τοποθέτηση πανιού 
προβολής γραφείων Άστρους, συντήρηση γραφείων ΦΔ 

Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: αναζήτηση προμηθευτή 
υλικών κατασκευής φωλιών πουλιών για δράση του τμήματος. 
 

Μπόγλης Αργύριος, Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης/Τμήμα Επόπτευσης 
Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 

ΠΕ Δασολόγος 

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης: Σύνταξη χαρτών όλων των γνωμοδοτήσεων και 
των αυτοψιών. Ενημέρωση και διόρθωση ψηφιακών χαρτογραφικών δεδομένων. 
Χωροθέτηση οικοπέδων σε σχέση με τα όρια χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα 
(οικόπεδο στο Άστρος, ΦΒ Σταθμού στο Άστρος). Διενέργεια αυτοψιών (Πυρκαγιά θέση 
«Πόρτες», ΦΒ Σταθμός στα Δολιανά). Εξέταση της ΠΠΕ "Μελέτη κατασκευής Φράγματος 
Κελεφίνας Ν. Λακωνίας" και σύνταξη εισήγησης γνωμοδότησης της. Σύνταξη επιστολών 
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(Αποστολή ΕΠΜ Πάρνωνα-Μουστού, Συμπληρωματικά στοιχεία επί της ΜΠΕ Λατομείο 
Κοσμά). Συμπλήρωση ερωτηματολογίων επί των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 
και συμπλήρωση ερωτηματολογίου μετά από αίτημα φοιτητή για παροχή δεδομένων. 
Συμμετοχή σε σύσκεψη των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης για τα τρέχοντα 
θέματα, σε συνάντηση εργασίας με την Πρόεδρο του ΔΣ για τα τρέχοντα θέματα, στο 
3ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο από την Marathon Data Systems σχετικά με την χρήση 
των GIS και του ArcPad (λογισμικό για εργασία πεδίου), σε ημερίδα Διαβούλευσης 
Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού 
Διαμερίσματος Αν. Πελοποννήσου που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο και στις 
μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές υδρόβιων πουλιών στον υγρότοπο Μουστού. 
Έλεγχος προόδου εκτέλεσης έργου "Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των 
επιμέρους μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του 
Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του". Αξιολόγηση 
διαγωνισμών, εισηγήσεις για το ΔΣ και συμβάσεις διαγωνισμών προμήθειας 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), σύνταξη Πρωτοκόλλων παραλαβής και 
Δελτίου Έγκρισης Δαπάνης προμήθειας GIS, παραλαβή και εγκατάσταση προμήθειας 
GIS. Αναζήτηση προμηθευτή αγοράς αποστασιόμετρου. Επικαιροποίηση εγγράφων 
Διαχειριστικής επάρκειας για τα επιβλέποντα έργα. Επικοινωνία με τον ανάδοχο 
προμήθειας GIS για την διοργάνωση 3ήμερου σεμιναρίου εκπαίδευσης. 
Τμήμα Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης: Σύνταξη προγράμματος 
φύλαξης και διαταγών πορείας για τις εβδομάδες 16-22/01, 23-29/01 και 30/01-05/02, και 
για τον μήνα Φεβρουάριο. 
Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: Διόρθωση όλων των Δελτίων 
Τύπου του Φορέα Διαχείρισης. Διόρθωση κειμένου θηλαστικά (εκπαιδευτική 
παρουσίαση) του Πάρνωνα. 
 

Αναστόπουλος Δήμος, Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης 

ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος 

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την 
ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 
99,66 KW στη θέση “ΣΙΝΑ”, του Τ.Δ. Πραστού, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» ιδιοκτησίας Κουλεντιανού  Ειρήνης. Εισήγηση για 
γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 99,66 KW στη θέση “ΣΙΝΑ”, του Τ.Δ. Πραστού, 
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» ιδιοκτησίας 
Κωνσταντίνου  Μπακάλη. Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση 
«Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 99,66 
KW στη θέση “ΣΙΝΑ”, του Τ.Δ. Πραστού, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής 
Ενότητας Αρκαδίας» ιδιοκτησίας ΣΕΝΕΡΣ ΕΠΕ-ΣΟΥΡΣΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ.Ε.Π.Ε. 
Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 99,9 KWp στη θέση 
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“Κοκκινόβραχος”, του Τ.Δ. Δολιανών, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής 
Ενότητας Αρκαδίας». Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση 
«Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 
1,771MW στη θέση “Χελιωταίικα - Τσούμος”, εκτός ορίων οικισμού Πυργούδι, του 
Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» ιδιοκτησίας SOLAR 
ΜΩΡΕΑ E.Π.Ε. Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της Π.Π.Ε. του έργου «Φράγμα Κελεφίνας 
Ν. Λακωνίας». Διενέργεια δύο αυτοψιών σχετικών με τις ανωτέρω γνωμοδοτήσεις.  

Ολοκλήρωση της Παραλαβής Συμπληρωματικής Υποδομής Γραφείων που 
περιλαμβάνει τα εξής: (Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Σύμβαση έργου, 
Πρακτικό αξιολόγησης, Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, 
Δελτίο έγκρισης δαπάνης και το Έντυπο προσδιορισμού του έργου). Τα έπιπλα 
παραλήφθηκαν από την επιτροπή οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, και 
είναι έτοιμα προς χρήση από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης. 

Δημοσίευση της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού 
φύλαξης. Επίσης και το σχέδιο Σύμβασης του έργου για να περάσει προς έγκριση από 
το Δ.Σ. και να προχωρήσει το έργο. 

Σύνταξη επιστολής προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το ΥΠΕΚΑ, την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, το Δασαρχείο Άστρους, τον  Δήμο 
Βόρειας Κυνουρίας και το Αστυνομικό Τμήμα παραλίου Άστρους διότι έπειτα από δύο 
επιτόπιες αυτοψίες του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης (στις 
13/01/2012 & στις 15/01/2012), διαπιστώθηκαν μέσα στη κοίτη των ρεμάτων Τάνου & 
Βρασιάτη υγρά απόβλητα ελαιοτριβείων από τη γύρω περιοχή όπου 
δραστηριοποιούνται αυτές οι επιχειρήσεις. 

Σύνταξη επιστολής προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Αρκαδίας για περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την εταιρεία Άκτωρ Α.Ε. που 
δραστηριοποιείται στο Άστρος Κυνουρίας. 

Συμμετοχή σε σύσκεψη των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης για τα τρέχοντα 
θέματα, σε συνάντηση εργασίας με την Πρόεδρο του ΔΣ για τα τρέχοντα θέματα, στο 
3ήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο από την Marathon Data Systems σχετικά με την χρήση 
των GIS και του ArcPad (λογισμικό για εργασία πεδίου), σε ημερίδα Διαβούλευσης 
Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού 
Διαμερίσματος Αν. Πελοποννήσου που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο και στις 
μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές υδρόβιων πουλιών στον υγρότοπο Μουστού. 

Μηχανογράφηση: Χωροθέτηση χώρου γραφείων και εξοπλισμού κέντρου Άστρους. 
Συναρμολόγηση φωτοτυπικού Toshiba. 
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Δήμα Αγγελική, Υπεύθυνη Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΠΕ Οικονομολόγος/Λογίστρια 

 

Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών: Προετοιμασία και σύνταξη Μηνιαίου Δελτίου 
Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ), Αποστολή σε ΕΠΠΕΡΑΑ (ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά), 
Αποστολή Δελτίου Δαπανών ηλεκτρονικά σε ΟΠΣ. Καθημερινή επικοινωνία με την 
Διαχειριστική Αρχή για τα μηνιαία ΔΔΔ. 
Σύνταξη δήλωσης Φόρου Προμηθειών και πληρωμή σε ΔΟΥ Παρ. Άστρους. 
Συνεργασία με κ. Καζάκο Κων/νο, εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή – Φοροτεχνικό του 
Φορέα Διαχείρισης, για την ηλεκτρονική αποστολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωση 
(ΑΠΔ) στο ΙΚΑ.  Επικοινωνία και συναντήσεις με κ. Καζάκο Κων/νο για επίλυση θεμάτων. 
Συναντήσεις εργασίας με την Πρόεδρο και το υπόλοιπο προσωπικό του ΦΔ. 
Δημιουργία και εκτύπωση βεβαίωσης προς ΟΑΕΔ για στέλεχος του ΦΔ. Υποβολή 
κατάστασης συμφωνητικών σε ΔΟΥ Παρ. Άστρους. 
Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού του ΦΔ, εκκαθάριση 
μισθοδοσίας (παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ). Διάφορες εξωτερικές 
εργασίες (σε τράπεζες, πληρωμή λογαριασμών κλπ). Πληρωμή σε ΕΤΕ των μισθών των 
εργαζομένων του ΦΔ σε ατομικούς μισθοδοτικούς λογαριασμούς (με εντάλματα 
πληρωμής).  Πληρωμή σε ΕΤΕ συνολικών Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ & ΤΣΜΕΔΕ (με 
τον κωδικό πληρωμής). Δημιουργία Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και 
Λοιπών, αποστολής της ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών (έτσι δημιουργείται κωδικός 
πληρωμής) και πληρωμή του Φόρου σε ΕΤΕ (με τον κωδικό πληρωμής). 
Δημιουργία και αποστολή αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ (έτσι δημιουργείται ο 
κωδικός πληρωμής). Καταχώρηση στα βιβλία του Φορέα Διαχείρισης όλων των 
παραστατικών που αφορούν στις οικονομικές πράξεις του (τιμολόγια, αποδείξεις 
δαπανών, αποδ. Εισπράξεων προμηθευτών ή αποδ. Πληρωμών σε προμηθευτές κλπ). 
Ετοιμασία των παραστατικών για τη διενέργεια πληρωμών μετά από έλεγχο των 
σχετικών δικαιολογητικών (πληρωμή προμηθευτών, μετακινήσεων μελών του ΔΣ και 
εργαζομένων του ΦΔ, λογαριασμών). Διαχείριση Ταμείου. 
Ανάρτηση των δαπανών του ΦΔ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Επικοινωνία και συνεργασία με τον υπεύθυνο συνεργάτη των Λογιστικών 
Προγραμμάτων για την αναβάθμιση τους. Επικοινωνία με την εταιρεία, όπου ανήκουν 
τα λογιστικά προγράμματα για τη διενέργεια αλλαγών στο μισθοδοτικό πρόγραμμα, 
ώστε να γίνει συμβατό προς τις αλλαγές που ορίζει η νέα νομοθεσία. 
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Πανταζή Κατερίνα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, 
Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης-Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων 

ΤΕ Ξεναγός 

 

Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: Αποδελτίωση Δελτίων Τύπου – 
τήρηση αρχείου. Ενημέρωση κειμένων Βιογραφικού 2012 και Σχεδίου Δράσης του ΦΔ με 
τις δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης. Αλληλογραφία με Πρόεδρο του ΔΣ. 
Aλληλογραφία με κ. Sue Davy σχετικά με οικονομική ενίσχυση ΦΔ από Honeyguide 
Holidays, Επικαιροποίηση κειμένων ιστοσελίδας, δημοσίευση Δελτίων Τύπου, 
φωτογραφιών και video. Σύνταξη εισηγήσεων για επόμενο ΔΣ. Αποστολή mail και 
τηλεφωνική επικοινωνία με σχολεία Αρκαδίας και Λακωνίας για επισκέψεις ξεναγών στα 
σχολεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων. Στα πλαίσια της παραπάνω 
δράσης έγινε επιμέλεια παρουσίασης (.ppt) με θέμα Υγρότοποι: λειτουργίες, αξίες και 
απειλές και επιμέλεια καλλιτεχνικών και λοιπών δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης για τους μαθητές. Αποστολή mail με έντυπο χορήγησης άδειας 
ξενάγησης σε 5 σχολεία (Αργολίδας και Λακωνίας) καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία 
με αυτά, για προγραμματισμό επισκέψεων στην ΠΠ και στα ΚΠΕ.  
Σύνταξη και αποστολή των παρακάτω επιστολών: 1) επιστολή προς Πίνακα Αποδεκτών 
με Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας 
Πελοποννήσου (πλην Ν. Αχαΐας) με θέμα Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα ΚΠΕ του 
ΦΔ, 2) επιστολή προς Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» και Αστρονομική Ένωση 
Σπάρτης «Διός Κούροι» σχετικά με την 6η

Σύνταξη και αποστολή σε τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ, μέλη ΔΣ και λοιπούς αποδέκτες, 
των παρακάτω Δελτίων Τύπου με θέμα 1) τον απολογισμό των δράσεων ενημέρωσης 
ευαισθητοποίησης έτους 2011 (με παράλληλη παραγωγή ενός συνοδευτικού video), 2) 
Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις στον υγρότοπο Μουστού (με παράλληλη παραγωγή 
ενός συνοδευτικού video). Επίσης σύνταξη και αποστολή ΔΤ σχετικά με επιστημονικές 
επισκέψεις σε σπήλαια της Ν. Κυνουρίας (με παράλληλη παραγωγή ενός συνοδευτικού 
video). 

 Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών 
Αστρονόμων και συνεργασία για παράλληλη εκδήλωση περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Πραγματοποίηση δύο ξεναγήσεων στον υγρότοπο Μουστού 1) περίπου 100 ατόμων 
από το Γυμνάσιο Λεωνιδίου και 2) περίπου 35 ατόμων από τον πεζοπορικό Σύλλογο 
Τυρού.  
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων: Συνέντευξη στην ΕΡΑ Τρίπολης σχετικά με τις 
μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις στον Υγρότοπο Μουστού και επισκέψεις σε σχολεία με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, συνέντευξη με τον υπεύθυνο της 
ιστοσελίδας www.astrosnews.gr για δημοσίευση άρθρου σχετικά με τις δράσεις 
ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του Φορέα.  
Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης: Σύνταξη επιστολής προς info@xtreme-activities.com 
σχετικά με επίσκεψη σπηλαίου κοντά στην προστατευόμενη περιοχή. Σύνταξη 
αναφοράς με τις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις πουλιών στον υγρότοπο Μουστού. 
Συμμετοχή: 1) σε ημερήσια εκπαίδευση προσωπικού για παρατήρηση ορνιθοπανίδας 
στη Νέα Κίο 2) στις μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές υδρόβιων πουλιών στον υγρότοπο 
Μουστού και 3) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα. 

http://www.fdparnonas.g/�


 
Φορέας Διαχείρισης  Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 8 
 

Γραφείο διοικητικών υπηρεσιών: Διεκπεραίωση πρωτοκόλλου. Συμμετοχή στην οργάνωση της 
συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Μηχανογράφηση: Βοήθεια στη μετακόμιση γραφείων του ΦΔ. 
 

Αρβανίτης Διαμαντής, Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης 
ΔΕ Ξεναγός 

 

Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: Αποστολή εγγράφων για την 
προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επικοινωνία με τον ανάδοχο για την 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Παραλαβή παραδοτέων διαγωνισμού «Λοιπός 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός». 

Διόρθωση και ολοκλήρωση της παρουσίασης των θηλαστικών του Πάρνωνα. 
Προετοιμασία για την παγκόσμια ημέρα υγροτόπων στις 2/2/2012. Ξενάγηση 
Γυμνασίου Λεωνιδίου στον Υγρότοπο Μουστού και ξενάγηση επισκεπτών στο ΚΠΕ 
Καστάνιτσας. Παρατήρηση πουλιών στην Νέα Κίο.  

Τακτική ενημέρωση σελίδας κοινωνικής δικτύωσης του Φορέα (FACEBOOK) με 
φωτογραφικό υλικό και δελτία τύπου από τις δραστηριότητες του Φορέα Διαχείρισης 
και αποδελτίωση εφημερίδων.  

 

Αναστασιάδη Αγνή, Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης 

ΔΕ Ξεναγός 

 

Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: Καταγραφή ελλείψεων που 
αφορούν στην επικαιροποίηση του site του ΦΔ, εμπλουτισμός ιστοσελίδας. Ενημέρωση 
των επαφών στο Outlook (Δημόσιες Υπηρεσίες) και διόρθωση (εκ νέου ενημέρωση) σε 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις (Ορειβατικοί Σύλλογοι). Προετοιμασία (κείμενα, φωτογραφίες) 
της Παρουσίασης με τίτλο: «Υγρότοποι: Λειτουργίες, Αξίες, και Απειλές» με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων. 

Συμμετοχή: 1) σε ημερήσια εκπαίδευση προσωπικού για παρατήρηση ορνιθοπανίδας 
στη Νέα Κίο 2) στις μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές υδρόβιων πουλιών στον υγρότοπο 
Μουστού 3) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα και 4) 
σε Σεμινάριο γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.  

Επικοινωνία με ανάλογη εταιρεία σχετικά με την υπηρεσία αποδελτίωσης εντύπων. 
Γραφείο διοικητικών υπηρεσιών: Ενημέρωση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Επικοινωνία 
σχετικά με την μεταφορά του τηλεφωνικού κέντρου του ΦΔ. 
  

http://www.fdparnonas.g/�


 
Φορέας Διαχείρισης  Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 9 
 

Δημάκου Φωτεινή, Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 

ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης: Περιπολία με το όχημα του 
Φορέα Διαχείρισης με σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής και τον έλεγχο 
της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με την ΠΠ. Εύρεση παράνομων δραστηριοτήτων, 
καταγραφή τους και ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων 
αυτοψιών. Κατάσβεση πυρκαγιάς. Συνεργασία με την πυροσβεστική σχετικά με τις 
πυρκαγιές και σχετική κατάθεση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τις ημέρες του μήνα 
όπου δεν υπήρχε κάποια παράνομη δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν 
την περιοχή έδρας τους με περιπολίες οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία 
κινήσεως των οχημάτων τους. Οι περιπολίες αυτές γίνονταν βάση συγκεκριμένου 
προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έκαναν από 
περιοχή σε περιοχή. 
Συμμετοχή: 1) σε ημερήσια εκπαίδευση προσωπικού για παρατήρηση ορνιθοπανίδας 
στη Νέα Κίο 2) στις μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές υδρόβιων πουλιών στον υγρότοπο 
Μουστού 3) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα και 4) 
σε Σεμινάριο γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. 
Αρχειοθέτηση των εντύπων της φύλαξης, των σημείων συντεταγμένων καθώς και των 
φωτογραφιών.  
 

Πλακοκέφαλος Ηλίας, Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 

ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης: Περιπολία με το όχημα του 
Φορέα Διαχείρισης με σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής και τον έλεγχο 
της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με την ΠΠ. Εύρεση παράνομων δραστηριοτήτων, 
καταγραφή τους και ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων 
αυτοψιών. Συντήρηση εξοπλισμού οχημάτων. Απεγκλωβισμοί οχημάτων λόγω 
κακοκαιρίας. Κατάσβεση πυρκαγιάς. Συνεργασία με την πυροσβεστική σχετικά με τις 
πυρκαγιές και σχετική κατάθεση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τις ημέρες του μήνα 
όπου δεν υπήρχε κάποια παράνομη δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν 
την περιοχή έδρας τους με περιπολίες οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία 
κινήσεως των οχημάτων τους. Οι περιπολίες αυτές γίνονταν βάση συγκεκριμένου 
προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έκαναν από 
περιοχή σε περιοχή. 
Συμμετοχή: 1) σε ημερήσια εκπαίδευση προσωπικού για παρατήρηση ορνιθοπανίδας 
στη Νέα Κίο 2) στις μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές υδρόβιων πουλιών στον υγρότοπο 
Μουστού 3) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα. 
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Δημητρακόπουλος Ιωάννης, Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών 
διαχείρισης 

ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης: Περιπολία με το όχημα του 
Φορέα Διαχείρισης με σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής και τον έλεγχο 
της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με την ΠΠ. Εύρεση παράνομων δραστηριοτήτων, 
καταγραφή τους και ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Μεταφορά επίπλων από το 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγ. Πέτρου. Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών. 
Συντήρηση εξοπλισμού οχημάτων. Καταγραφή ορνιθοπανίδας της υγροτοπικής 
περιοχής του Μουστού. Συνεργασία με την πυροσβεστική σχετικά με τις πυρκαγιές. Τις 
ημέρες του μήνα όπου δεν υπήρχε κάποια παράνομη δραστηριότητα στο πεδίο οι 
φύλακες επόπτευαν την περιοχή έδρας τους με περιπολίες οι οποίες καταγράφονται 
αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των οχημάτων τους. Οι περιπολίες αυτές γίνονταν βάση 
συγκεκριμένου προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που 
έκαναν από περιοχή σε περιοχή. 
Συμμετοχή: 1) σε ημερήσια εκπαίδευση προσωπικού για παρατήρηση ορνιθοπανίδας 
στη Νέα Κίο 2) στις μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές υδρόβιων πουλιών στον υγρότοπο 
Μουστού 3) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα. 
Άνοιγμα εμμεσμάτων ορνιθοπανίδας για την καταγραφή μικροθηλαστικών της ΠΠ. 
Βοήθεια στη μετακόμιση γραφείων του ΦΔ. 
  
Λυτρίβης Γεώργιος, Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 

ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης: Περιπολία με το όχημα του 
Φορέα Διαχείρισης με σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής και τον έλεγχο 
της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με την ΠΠ. Εύρεση παράνομων δραστηριοτήτων, 
καταγραφή τους και ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων 
αυτοψιών. Συνεργασία με την πυροσβεστική σχετικά με τις πυρκαγιές. Καταγραφή 
σπηλαίων της ΠΠ σε συνεργασία με τον βιολόγο του ΦΔ. Τις ημέρες του μήνα όπου δεν 
υπήρχε κάποια παράνομη δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν την περιοχή 
έδρας τους με περιπολίες οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των 
οχημάτων τους. Οι περιπολίες αυτές γίνονταν βάση συγκεκριμένου προγράμματος 
δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έκαναν από περιοχή σε περιοχή. 
 
Συμμετοχή: 1) σε ημερήσια εκπαίδευση προσωπικού για παρατήρηση ορνιθοπανίδας 
στη Νέα Κίο 2) στις μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές υδρόβιων πουλιών στον υγρότοπο 
Μουστού 3) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα 
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Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών 
διαχείρισης 

ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης: Περιπολία με το όχημα του 
Φορέα Διαχείρισης με σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής και τον έλεγχο 
της τήρησης νομοθεσίας σχετικής με την ΠΠ. Εύρεση παράνομων δραστηριοτήτων, 
καταγραφή τους και ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων 
αυτοψιών. Συνεργασία με την πυροσβεστική σχετικά με τις πυρκαγιές. Διευθέτηση της 
αντικατάστασης των πινακίδων του οχήματος του ΦΔ. Καταγραφή ορνιθοπανίδας της 
υγροτοπικής περιοχής του Μουστού. Τις ημέρες του μήνα όπου δεν υπήρχε κάποια 
παράνομη δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν την περιοχή έδρας τους με 
περιπολίες οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των οχημάτων 
τους. Οι περιπολίες αυτές γίνονταν βάση συγκεκριμένου προγράμματος δρομολογίων 
και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έκαναν από περιοχή σε περιοχή.  
Συμμετοχή: 1) στις μεσοχειμωνιάτικες καταγραφές υδρόβιων πουλιών στον υγρότοπο 
Μουστού 2) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα και 3) 
ξενάγηση γυμνασίου Λεωνιδίου στον Μουστό. 
 

 

 

ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 

 

Αναστασιάδη Αγνή 

 

Αναστόπουλος Δήμος 

 

Αρβανίτης Διαμαντής 

 

Βαξεβανίδου Ζαφείρω 

 

Δήμα Αγγελική 

Δημάκου Φωτεινή 

 

Δημητρακόπουλος Ιωάννης 

 

Λυτρίβης Γεώργιος 

 

Μπόγλης Αργύριος 

 

Πανταζή Αικατερίνη 

 

Πλακοκέφαλος Ηλίας 

 

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

10/2/2012 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 

 

Κατά τη διάρκεια του μηνός Φεβρουαρίου 2012, υλοποιήθηκαν περιληπτικά οι εξής δράσεις από το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα, στα πλαίσια του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Πρόγραμμα για 
την Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας»: 

 

Βαξεβανίδου Ζαφείρω, συντονίστρια έργου 

ΠΕ Δασολόγος 

 

Διεύθυνση: Παρακολούθηση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Προστασία και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού». 

Καθημερινή παρακολούθηση της ημερήσιας χρονοαπασχόλησης του προσωπικού, των αδειών. 
Σύνταξη εντύπων μηνιαίας χρονοαπασχόλησης προσωπικού. Σύνταξη εντύπων ημερήσιας 
χρονοαπασχόλησης. 

Σύνταξη εξαμηνιαίων δελτίων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ΕΠΠΕΡΑΑ και 
υποβολή τους για το Β’ εξάμηνο του 2011. Σύνταξη μηνιαίας Έκθεσης εκτελεσθέντος έργου για τον 
Ιανουάριο 2012. 

Διεξαγωγή συναντήσεων εργασίας προσωπικού για την πορεία υλοποίησης του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου του ΕΠΠΕΡΑΑ. Αναθέσεις εργασιών στο προσωπικό του ΦΔ. Κατάρτιση 
προσωπικού σχετικά με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και τις υποχρεώσεις του ΦΔ. 
Διόρθωση και επικύρωση επιστολών λοιπού προσωπικού.  

Συνάντηση εργασίας με την πρόεδρο του Φορέα στην Τρίπολη, και τακτική τηλεφωνική επικοινωνία 
με μέλη του Δ.Σ. Σύνταξη εισηγήσεων 1ης συνεδρίασης Δ.Σ. Επικοινωνία με την πρόεδρο σχετικά με 
την διεξαγωγή και οργάνωση του Δ.Σ. Αποστολή εισηγήσεων στα μέλη του Δ.Σ. Απομαγνητοφώνηση 
και σύνταξη πρακτικού 1ης συνεδρίασης. Σύνταξη αποσπασμάτων πρακτικού 1ης συνεδρίασης. 
Υλοποίηση των αποφάσεων της 1ης συνεδρίασης του Δ.Σ. για το έτος 2012. Σύνταξη εισηγήσεων 2ης 
συνεδρίασης Δ.Σ. και αποστολή στα μέλη του Δ.Σ. Συμμετοχή στην 1η συνεδρίαση του Δ.Σ. Σύνταξη 
πρότυπου απουσιολογίου μελών Δ.Σ. 

Σύνταξη επιστολής προς Σύλλογο Καστανιτσιωτών σχετικά με την πρόταση νέου έργου προς ένταξη 
στο ΤΔΠΠ του ΕΠΠΕΡΑΑ. Διόρθωση και υποδείξεις σχετικά με την σύνταξη του νέου έργου 
«Βοτανικός Σταθμός» στο ΤΔΠΠ. Σύνταξη Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο των 
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ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ. Αποστολή υπογεγραμμένων συμβάσεων στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ στην 
Διαχειριστική Αρχή. 

Σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης Φορέα Διαχείρισης για την χρονική περίοδο 2010-2011. Σύνταξη 
βάσεων δεδομένων ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ.  

Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών: Σύνταξη και παρακολούθηση του Πίνακα Δαπανών ΕΠΠΕΡΑΑ. 
Επικοινωνία με διαχειρίστρια ΕΠΠΕΡΑΑ σχετικά με υποχρεώσεις του Φορέα. 

Τμήμα Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης: οργάνωση τιμολογίων βενζινών και 
των εκτελεσθέντων διαταγών πορείας των κινήσεων των τεσσάρων οχημάτων του ΦΔ. Σύνταξη 
μηνιαίου προγράμματος φύλαξης και εβδομαδιαίου προγράμματος διαδρομών. Εβδομαδιαία 
έκδοση διαταγών πορείας οχημάτων. Οργάνωση φακέλου φύλαξης: Τοποθέτηση των Δελτίων 
Κίνησης στους αντίστοιχους μήνες της κάθε κίνησης με σκοπό να τοποθετηθούν στα Μηνιαία Δελτία 
Δαπανών (σε αντιστοιχία με τα τιμολόγια βενζίνης). 

Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων φύλαξης έτους 2011. Σχεδιασμός και υλοποίηση των λογοτύπων των 
ενδυμάτων φύλαξης για τον διαγωνισμό «Προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης». Διόρθωση σύμβασης 
του εν λόγω διαγωνισμού. 

Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας: Επιμέλεια και διόρθωση Σχεδίου Δράσης 
Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης 2012. Αναθέσεις εργασιών προσωπικού στο τμήμα. 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης: Διόρθωση και επικύρωση γνωμοδοτήσεων. 

Μηχανογράφηση: Διόρθωση εκτυπωτή και δικτύου. Αναρτήσεις αποφάσεων και λοιπών 
υποχρεώσεων στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Καταμέτρηση και τοποθέτηση προμηθειών σε ειδικό χώρο 
αποθήκευσης. 

 

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης 

ΠΕ Βιολόγος 

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης: Υπολογισμός κόστους και σύνταξη επιστολής στο ΕΠΠΕΡΑΑ 
για το εκτιμώμενο κόστος προγραμμάτων καταγραφής και παρακολούθησης. Σύνταξη απαντητικού 
εγγράφου για περίφραξη οικοπέδου στη νότια όχθη του Τάνου. Σύνταξη απαντητικού εγγράφου σε 
κ. Αντωνίου για μπάζωμα οικοπέδου στη νότια όχθη του Τάνου. Σύνταξη γνωμοδότησης Φ/Β πάρκου 
στον Τσούμο. Σύνταξη εγγράφου χρονοαπασχόλησης Ιανουαρίου.  

Πανιδική αποδελτίωση αυτοψιών φυλάκων. Επεξεργασία δεδομένων για poster 12ου ICZEGAR, 
σύνταξη περίληψης και κατάθεση περίληψης για συμμετοχή στο 12ο ICZEGAR. Ηλεκτρονική 
αναζήτηση βιβλίων πανίδας και χλωρίδας. Ηλεκτρονική αναζήτηση νομοθεσίας προστασίας πανίδας-
χλωρίδας-οικοτόπων.  

Συμπλήρωση δελτίων διαχειριστικής επάρκειας ερευνητικού εξοπλισμού, παρακολούθησης, 
σκάφους, κιαλιών νυχτερινής όρασης,  
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Προετοιμασία τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου για ένταξη βοτανικού σταθμού, συνάντηση στο 
Λεωνίδιο για βοτανικό σταθμό.  

Επίσκεψη σε φράγμα Ευρώτα και Υγρότοπο Φωκιανού. Προγραμματική σύμβαση βοτανικού 
σταθμού Λεωνιδίου. Αξιολόγηση διαγωνισμών, κατακύρωση προμηθείας σκάφους-κιάλια νυχτερινής 
όρασης, σύνταξη εγγράφων κατακύρωσης και σύνταξη συμβάσεων. 

Συναντήσεις γραφείου με προσωπικό ΦΔ και συνάντηση και ενημέρωση Προέδρου ΦΔ, 
επικαιροποίηση καταγραφής νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπλήρωση καταλόγου Πάγιου 
Εξοπλισμού ΦΔ. Καταγραφή ελλείψεων/αλλαγών/προσθηκών της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 
353/ΑΠΠ/6.9.2010) για συνάντηση Προέδρου ΦΔ σε ΥΠΕΚΑ. Μετάβαση σε βιοτεχνία ένδυσης σε 
Κιάτο για το διαγωνισμό προμήθειας ένδυσης φυλάκων.  

Μηχανογράφηση: Αρχικοποίηση φωτοτυπικού Toshiba, καταμέτρηση και τοποθέτηση προμηθειών 
σε ειδικό χώρο αποθήκευσης. 

Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: Αγορά υλικών κατασκευής φωλιών 
πουλιών για δράση του τμήματος, επεξεργασία υλικών και συναρμολόγηση φωλιών πουλιών. 
Δημιουργία βίντεο για την αμφιβιοερπετοπανιδα της περιοχής του ΦΔΟΠΥΜ. Δημιουργία 
παρουσίασης για τον υγρότοπο Μουστού για σεμινάριο «Αξία των υγροτόπων στη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και στη διαχείριση του νερού» των ΚΠΕ Ν. Κίου και Καστρίου.  

 

Μπόγλης Αργύριος, Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης/Τμήμα Επόπτευσης 
Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης 

ΠΕ Δασολόγος 

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης: Σύνταξη χαρτών όλων των γνωμοδοτήσεων και των 
αυτοψιών. Χωροθέτηση οικοπέδων σε σχέση με τα όρια χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα και 
σύνταξη σχετικής απαντητικής επιστολής (ΦΒ Σταθμού στα Γαλανέϊκα - Άστρος). Διενέργεια 
αυτοψίας (ΦΒ Σταθμού Πυργούδι Αρκαδίας). Σύνταξη γνωμοδότησης Λατομείου Σχιστολιθικών 
Πλακών στη θέση «Καρυά» Κοινότητας Κοσμά Αρκαδίας. Συμμετοχή στην σύνταξη γνωμοδοτήσεων 
(ΦΒ Σταθμού Πραστός Αρκαδίας, ΦΒ Σταθμού Πυργούδι Αρκαδίας, ΦΒ Σταθμός Δολιανά Αρκαδίας 
και Φράγματος ρέματος Κελεφίνας Λακωνίας).  

Σύνταξη προτύπου εγγράφου Πιστοποίησης Εκτέλεσης Φυσικού Αντικειμένου. Ψηφιοποίηση 
Εδαφολογικού χάρτη, Δασοπονικού χάρτη και μέρος των ισοϋψών καμπυλών ισοδιάστασης 20 m 
των Φύλλων Χάρτη ΓΥΣ 1:50.000 Παραλίου Άστρους και Λεωνιδίου με την χρήση του λογισμικού 
ArcMap 10x (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών). 

Επικοινωνία με τον Ανάδοχο του έργου "Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους 
μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της 
ευρύτερης παράκτιας ζώνης του" σχετικά με την ορθή εκτέλεση των εργασιών (ορισμός 
ημερομηνίας διεξαγωγής εργασίας πεδίου). Σύνταξη-προετοιμασία εισηγήσεων για το ΔΣ (7.2.2012 
και 6.3.2012). Συμμετοχή στη σύνταξη πρακτικών ΔΣ (7.2.2012). Επικοινωνία με προμηθευτή και 
εκτέλεση προμήθειας αγοράς αποστασιόμετρου. 

Συμμετοχή στο ΔΣ (7.2.2012) του Φορέα Διαχείρισης. Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με τους 
εργαζομένους του Φορέα Διαχείρισης. Ενημέρωση - επικαιροποίηση αρχείου νομοθεσίας. 
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Καταγραφή ελλείψεων/αλλαγών/προσθηκών της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 353/ΑΠΠ/6.9.2010) για 
συνάντηση Προέδρου ΦΔ σε ΥΠΕΚΑ.  

Διερεύνηση πιθανής μελλοντικής συνεργασίας με το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Μηχανογράφηση: Καταμέτρηση και τοποθέτηση προμηθειών σε ειδικό χώρο αποθήκευσης. 

Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: Επεξεργασία κειμένων για 
επικαιροποίηση ιστοσελίδας. Διόρθωση Δελτίου Τύπου “Ημέρα Υγροτόπων”. Σύνταξη σχεδίου 
Δελτίου Τύπου “Σεμινάριο GIS”. 

 

Αναστόπουλος Δήμος, Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης 

ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος 

 

Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση 
«Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 99,9 KWp στη θέση 
“Κοκκινόβραχος”, του Τ.Δ. Δολιανών, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας 
Αρκαδίας». Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 1,771MW στη θέση “Χελιωταίικα - Τσούμος”, 
εκτός ορίων οικισμού Πυργούδι, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» 
ιδιοκτησίας SOLAR ΜΩΡΕΑ E.Π.Ε..  

Διενέργεια αυτοψίας στην θέση “Χελιωταίικα - Τσούμος”, βορειοδυτικά του οικισμού Πυργούδι 
Αρκαδίας, σχετικά με την εγκατάσταση ΦΒ Σταθμού. 

Σύνταξη γνωμοδοτήσεων τριών (3) Φ/Β σταθμών που είχαν πάρει έγκριση από το προηγούμενο Δ.Σ. 
(6.2.2012) προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες.  

Σύνταξη επιστολής-απάντησης προς τον κ.Αντωνίου Δημήτριο σχετικά με αίτημα για περίφραξη 
οικοπέδου επί της επαρχιακής οδού Άστρους-Βερβένων πλησίον γέφυρας του ρέματος Τάνου. 
Σύνταξη πρόσθετης επιστολής προς τον κ.Αντωνίου Δημήτριο. 

Μετάβαση στο Κιάτο Κορινθίας σαν υπεύθυνος έργου του τμήματος του Υποέργου 1 του 
εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου για την Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης, για τον καθορισμό των 
τελικών μεγεθών στο ρουχισμό των φυλάκων-εποπτών του Φορέα Διαχείρισης. Συνέλεξα και 
απέστειλα email προς τον ανάδοχο του έργου Προμήθειας Εξοπλισμού Φύλαξης τα τελικά μεγέθη 
των ρούχων και των υποδημάτων μαζί με τις τελικές παρατηρήσεις του Φορέα Διαχείρισης. 

Σύνταξη Σύμβασης Προμήθειας Εξοπλισμού Φύλαξης και Ανακοίνωσης κατακύρωσης διαγωνισμού – 
ανάθεσης έργου. 

Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με τους εργαζομένους του Φορέα Διαχείρισης. 

Μηχανογράφηση: Καταμέτρηση και τοποθέτηση προμηθειών σε ειδικό χώρο αποθήκευσης. 
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Δήμα Αγγελική, Υπεύθυνη Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΠΕ Οικονομολόγος/Λογίστρια 

 

Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών: Προετοιμασία και σύνταξη Μηνιαίου Δελτίου Δήλωσης 
Δαπανών (ΔΔΔ) με όλα τα συνημμένα αρχεία που απαιτούνται (Αναλυτική Κατάσταση Δαπανών, 
Αρχείο για τις Ταμειακές Δαπάνες), αποστολή του σε ΕΠΠΕΡΑΑ, αποστολή του ηλεκτρονικά σε ΟΠΣ. 
Σύνταξη δήλωσης Φόρου Προμηθειών και πληρωμή σε ΔΟΥ Παρ. Άστρους, σύνταξη μισθοδοτικών 
καταστάσεων του προσωπικού του ΦΔ - εκκαθάριση μισθοδοσίας (παρακράτηση ασφαλιστικών 
εισφορών και ΦΜΥ), πληρωμή σε ΕΤΕ των μισθών των εργαζομένων σε ατομικούς μισθοδοτικούς 
λογαριασμούς. Επίσης, δημιουργία και αποστολή αρχείου, ηλεκτρονικά, σε ΤΣΜΕΔΕ και πληρωμή σε 
ΕΤΕ συνολικών Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ & ΤΣΜΕΔΕ.  

Προετοιμασία των Στατιστικών Πινάκων της ΥΔΕ, συμπλήρωση των τριμηνιαίων και ετήσιων 
Στατιστικών Πινάκων και αποστολή τους ηλεκτρονικά στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΛΣΤΑΤ), 
έκδοση βεβαιώσεων προς τους προμηθευτές, αναδόχους και μισθωτούς, έλεγχος Έκθεσης Ορκωτού 
και επικοινωνία με τον Ανάδοχο για την συμπλήρωση στοιχείων, μετακίνηση στην Τρίπολη για την 
πληρωμή προμηθευτή και αναδόχου και προετοιμασία για την επόμενη εκταμίευση χρημάτων από 
το ΕΠΠΕΡΑΑ.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα καταχώρησα στα βιβλία του Φορέα Διαχείρισης όλα τα παραστατικά 
που αφορούν στις οικονομικές πράξεις του (τιμολόγια, αποδείξεις δαπανών, αποδ. Εισπράξεων 
προμηθευτών ή αποδ. Πληρωμών σε προμηθευτές κλπ), ετοίμασα τα παραστατικά για τη διενέργεια 
πληρωμών μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών (πληρωμή προμηθευτών, μετακινήσεων 
μελών του ΔΣ και εργαζομένων του ΦΔ, λογαριασμών), διαχειρίστηκα το Ταμείο, πραγματοποίησα 
διάφορες εξωτερικές εργασίες (σε τράπεζες, πληρωμή λογαριασμών κλπ.), πραγματοποίησα την 
ανάρτηση των δαπανών του ΦΔ στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Επίσης, πραγματοποίησα επικοινωνία και συναντήσεις με τον κ. Καζάκο Κων/νο, Λογιστή – 
Φοροτεχνικό του ΦΔ για την επίλυση διαφόρων θεμάτων, επικοινωνία με την εταιρεία, όπου ανήκουν 
τα λογιστικά προγράμματα για τη διενέργεια αλλαγών στο μισθοδοτικό πρόγραμμα, επικοινωνία με 
άλλους Φορείς Διαχείρισης για διάφορα θέματα, συνεργασία με Τρυφωνόπουλο Γεώργιο για την 
προμήθεια του σκάφους. Τέλος, συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με την Πρόεδρο και το 
υπόλοιπο προσωπικό του ΦΔ και επικοινωνία με το ΕΠΠΕΡΑΑ για τα μηνιαία ΔΔΔ. 

 

Πανταζή Κατερίνα, Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης 

ΤΕ Ξεναγός 

Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: Αποδελτίωση Δελτίων Τύπου – τήρηση 
αρχείου. Ενημέρωση κειμένων Βιογραφικού 2012, Σύνταξη Σχεδίου Δράσης ενημέρωσης 
ευαισθητοποίησης. Αλληλογραφία με Πρόεδρο ΔΣ. 

ΕΠΠΕΡΑΑ: συμπλήρωση του προτύπου φύλλου δεδομένων για τις συμβάσεις Καθαριότητας και 
προμήθειας Γραφικής Ύλης του υποέργου αυτεπιστασίας ως υπεύθυνη έργου. Παρακολούθηση 
φακέλου Υ1-Υπηρεσίες-Καθαριότητα, Συμπλήρωση εντύπων Διαχειριστικής Επάρκειας. 
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Προετοιμασία Ανοιχτού Διαγωνισμού Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης για την προμήθεια έντυπου 
υλικού.  

Ιστοσελίδα: Ενημέρωση κειμένων (ΚΥΑ, θεσμικό, αρμοδιότητες), δημοσίευση επισκέψεων σχολείων 
στην ΠΠ, δημοσίευση Δελτίων Τύπου, «ανέβασμα» φωτογραφιών και video.  

Δελτία Τύπου: Σύνταξη και αποστολή σε τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ, μέλη ΔΣ και λοιπούς 
αποδέκτες, Δελτίων Τύπου με θέμα 1) Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου 
Μουστού επισκέπτεται τα σχολεία της προστατευόμενης περιοχής (με παραγωγή συνοδευτικού 
video), 2) Κατασκευή ξύλινων φωλιών για τα πουλιά 20 & 21 Φεβρουαρίου 2012 (με παραγωγή 
συνοδευτικού video).  

Ξεναγήσεις: Πραγματοποίηση ξεναγήσεων στον υγρότοπο Μουστού και στο ΚΠΕ Άστρους 1) 
περίπου 50 ατόμων (μαθητές και εκπαιδευτικοί) από το Δημοτικό Σχολείο Κιβερίου, 2) περίπου 100 
ατόμων (μαθητές και εκπαιδευτικοί) από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, 3) περίπου 40 ατόμων 
(μαθητές και εκπαιδευτικοί) από το 11ο&12ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, 4) περίπου 30 ατόμων 
(μαθητές και εκπαιδευτικοί) από το 15ο Γυμνάσιο Πάτρας, 5) 28 ατόμων (μαθητές και εκπαιδευτικοί) 
από το Γυμνάσιο Άστρους.  

Επισκέψεις σε σχολεία της ΠΠ: με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων και παρουσίαση με 
θέμα «Υγρότοποι: αξίες, λειτουργίες και απειλές»: 1) στο Δημοτικό Σχολείο Τυρού (60 μαθητές), 2) 
στο Δημοτικό Σχολείο Παρ. Άστρους (30 μαθητές), 3) Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα (75 μαθητές), 
4) Γυμνάσιο Άστρους (70 μαθητές), 5) Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου (200 μαθητές), 6) προετοιμασία 
για επίσκεψη στο 1ο Γυμνάσιο Σπάρτης (25 μαθητές), αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής για όλους 
τους μαθητές και οργάνωση αρχείου με φωτογραφικό υλικό που αφορά στην χλωρίδα της ΠΠ Όρους 
Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού.  

Εκδηλώσεις – Δράσεις: Εβδομάδα Τεχνητής Φωλιάς 2012 (Nest Box Week): προμήθεια ξυλείας και 
υλικών για κατασκευή ξύλινων τεχνητών φωλιών, κόψιμο πλευρικών κομματιών και γενική 
προετοιμασία, οργάνωση επισκέψεων σε Γυμνάσια Άστρους και Αγίου Ανδρέα. Επιμέλεια 
παρουσίασης με θέμα «Nest Box Week 2012 - Ας φτιάξουμε φωλιές για τα πουλιά» και προβολή της 
στα δύο Γυμνάσια (Γυμνάσιο Άστρους 25 μαθητές και Γυμνάσιο Αγ. Ανδρέα 45 μαθητές).  

Κατάρτιση – σεμινάρια:  

1) επιμέλεια τίτλου poster και δήλωση συμμετοχής στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Marketing & 
Branding Τόπου, στο Βόλο 30 Μαρτίου – 1η Απριλίου 2012, στο Θεματικό Άξονα 4 Η σύνδεση της 
βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με την προβολή της ταυτότητας των προορισμών με Poster τίτλου 
«Προσέλκυση επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές. Η πρόκληση του Πάρνωνα».  

2) συνεργασία με ΚΠΕ για συνδιοργάνωση σεμιναρίου με ΚΠΕ Καστρίου και Νέας Κίου με τίτλο ««Αξία 
των υγροτόπων στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και στη διαχείριση του νερού». 

Συμμετοχή: σε συνάντηση εργασίας για τρέχοντα θέματα 1) με προσωπικό ΦΔ 2) με την Πρόεδρο 
του ΦΔ στην Τρίπολη  

Παράρτημα Δημοσίων Σχέσεων: μετά από την επίσκεψη των σχολείων στην ΠΠ του υγροτόπου 
Μουστού και στο ΚΠΕ Άστρους, αποστολή αντίστοιχα ευχαριστήριου mail με συνημμένες 
φωτογραφίες και την σχετική ανάρτηση στο επίσημο site του ΦΔ ,σε όλα τα Σχολεία που μας 
επισκέφτηκαν.  
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Γραφείο διοικητικών υπηρεσιών: Απάντηση σε ηλεκτρονικό αίτημα ΑΝΕΠ. Διεκπεραίωση 
πρωτοκόλλου. Συμμετοχή στην οργάνωση της συνεδρίασης του Δ.Σ. Σύνταξη εισηγήσεων για 
επόμενο ΔΣ. Αποστολή με mail στα μέλη του ΔΣ της πρόσκλησης και των εισηγήσεων Δ.Σ.  

Μηχανογράφηση: Καταμέτρηση και τοποθέτηση προμηθειών σε ειδικό χώρο αποθήκευσης. 

 

Αρβανίτης Διαμαντής, Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης 
ΔΕ Ξεναγός 

 

Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: Επισκέψεις σε σχολεία νομών Αρκαδίας 
και Λακωνίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων στις 2 Φεβρουαρίου: Παρουσίαση με 
θέμα «Υγρότοποι: Λειτουργίες, αξίες και απειλές» στα Δημοτικά Σχολεία Τυρού, Παραλίου Άστρους, 
Αγίου Ανδρέα και στο Γυμνάσιο Άστρους και 2 – 3 Γυμνάσιο Σπάρτης. 

Ξενάγηση στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου και στο Δημοτικό Σχολείο Κιβερίου στον Υγρότοπο 
Μουστού και στο ΚΠΕ Άστρους. Ξενάγηση επισκεπτών στο ΚΠΕ Καστάνιτσας. 

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Τεχνητών Φωλιών(Nest Box Week), συμμετοχή στην προετοιμασία των 
ξύλινων τεχνητών φωλιών για πουλιά και στην εκπαίδευση των μαθητών του Γυμνασίου Αγίου 
Αντρέα στην κατασκευή τους. 

Συμμετοχή στη σύνταξη του Σχεδίου Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών «Παραγωγή υλικού πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης». 
Τηλεφωνική επικοινωνία με εταιρίες εκτυπώσεων φυλλαδίων και υλικών προβολής και παραλαβή 
δειγμάτων με διάφορα υλικά προβολής. Επικοινωνία με τυπογραφείο για τις αναλυτικές τεχνικές 
προδιαγραφές για τα φυλλάδια και τους χάρτες.  

Σύνταξη επιστολής για την οργάνωση εθελοντών στην ΠΠ Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
και αποστολή ταχυδρομικώς στους υπεύθυνους τμημάτων πολιτικής προστασίας των ΟΤΑ της ΠΠ. 
Τηλεφωνική επικοινωνία με τους ΟΤΑ για λίστες εθελοντών που τυχόν υπάρχουν στα αρχεία των 
Δήμων.  

Εγγραφή συνδρομής στις εφημερίδες «Λακωνικός Τύπος και Ενημέρωση Πελοποννήσου». 

Τακτική ενημέρωση σελίδας κοινωνικής δικτύωσης του Φορέα (FACEBOOK) με φωτογραφικό υλικό 
και δελτία τύπου από τις δραστηριότητες του Φορέα Διαχείρισης και αποδελτίωση εφημερίδων. 

Συμμετοχή: σε συνάντηση εργασίας για τρέχοντα θέματα 1) με προσωπικό ΦΔ 2) με την Πρόεδρο 
του ΦΔ στην Τρίπολη. 

Μηχανογράφηση: Καταμέτρηση και τοποθέτηση προμηθειών σε ειδικό χώρο αποθήκευσης. 
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Αναστασιάδη Αγνή, Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης 

ΔΕ Ξεναγός 

 

Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης: Συμμετοχή σε επισκέψεις σχολείων για 
περιβαλλοντική εκπαίδευση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων και παρουσίαση του 
θέματος «Υγρότοποι: Λειτουργίες, Αξίες, και Απειλές» στο Δημοτικό Σχολείο Παραλίου Άστρους, στο 
2ο Γυμνάσιο Σπάρτης, στο 3ο Γυμνάσιο Σπάρτης και στο Δημοτικό Σχολείο Λεωνιδίου.  

Συμμετοχή στην πραγματοποίηση δύο ξεναγήσεων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους, περίπου 100 μαθητών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου.  

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Τεχνητών Φωλιών(Nest Box Week), συμμετοχή στην προετοιμασία των 
ξύλινων τεχνητών φωλιών για πουλιά και στην εκπαίδευση των μαθητών του Γυμνασίου Αγίου 
Αντρέα στην κατασκευή τους.  

Σύνταξη Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Υπηρεσία Έντυπης και 
Ηλεκτρονικής Αποδελτίωσης Τύπου» με απευθείας ανάθεση σε ανάδοχο.  

Συμμετοχή στη σύνταξη του Σχεδίου Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών «Παραγωγή υλικού πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης» που 
αφορούσε στο «Παράρτημα Α Περιγραφή Υπηρεσιών». 

Τήρηση ηλεκτρονικού ημερολογίου με τις δραστηριότητες του Τμήματος Πληροφόρησης, 
Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας. 

Αποστολή e-mail με το έντυπο Χορήγησης Άδειας Ξενάγησης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου, 
καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία που αφορούσε στην επίσκεψη του σχολείου στον Υγρότοπο 
Μουστού και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους.  

Συμμετοχή: σε συνάντηση εργασίας για τρέχοντα θέματα 1) με προσωπικό ΦΔ 2) με την Πρόεδρο 
του ΦΔ στην Τρίπολη. 

Γραφείο διοικητικών υπηρεσιών: Συμμετοχή στην οργάνωση της συνεδρίασης του Δ.Σ. με 
τηλεφωνική επικοινωνία προς τα μέλη και τήρηση των Πρακτικών της συνεδρίασης.  

Μηχανογράφηση: Καταμέτρηση και τοποθέτηση προμηθειών σε ειδικό χώρο αποθήκευσης. 

 
Δημάκου Φωτεινή, Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 

ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης: Περιπολία με το όχημα του Φορέα 
Διαχείρισης με σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής και τον έλεγχο της τήρησης 
νομοθεσίας σχετικής με την ΠΠ. Εύρεση παράνομων δραστηριοτήτων, καταγραφή τους και 
ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών. Απεγκλωβισμοί οχημάτων 
λόγω κακοκαιρίας σε συνεργασία με την πυροσβεστική. Μετάβαση στο Κιάτο Κορινθίας για τον 
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καθορισμό των τελικών μεγεθών στο ρουχισμό – στολές. Τις ημέρες του μήνα όπου δεν υπήρχε 
κάποια παράνομη δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν την περιοχή έδρας τους με 
περιπολίες οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των οχημάτων τους. Οι 
περιπολίες αυτές γίνονταν βάση συγκεκριμένου προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές 
αποστάσεις που έκαναν από περιοχή σε περιοχή. 

Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα. 

Αρχειοθέτηση των εντύπων της φύλαξης, των σημείων συντεταγμένων καθώς και των φωτογραφιών.  

Μηχανογράφηση: Καταμέτρηση και τοποθέτηση προμηθειών σε ειδικό χώρο αποθήκευσης. 

 

Πλακοκέφαλος Ηλίας, Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 

ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης: Περιπολία με το όχημα του Φορέα 
Διαχείρισης με σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής και τον έλεγχο της τήρησης 
νομοθεσίας σχετικής με την ΠΠ. Εύρεση παράνομων δραστηριοτήτων, καταγραφή τους και 
ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών. Συντήρηση εξοπλισμού 
οχημάτων. Απεγκλωβισμοί οχημάτων λόγω κακοκαιρίας σε συνεργασία με την πυροσβεστική. 
Εργασίες για την κατασκευή ξύλινων φωλιών για πτηνά με αφορμή την εβδομάδα τεχνητής φωλιάς 
(Νest Box Week). Μετάβαση στο Κιάτο Κορινθίας για τον καθορισμό των τελικών μεγεθών στο 
ρουχισμό – στολές. Τις ημέρες του μήνα όπου δεν υπήρχε κάποια παράνομη δραστηριότητα στο 
πεδίο οι φύλακες επόπτευαν την περιοχή έδρας τους με περιπολίες οι οποίες καταγράφονται 
αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των οχημάτων τους. Οι περιπολίες αυτές γίνονταν βάση 
συγκεκριμένου προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έκαναν από 
περιοχή σε περιοχή. 

Συμμετοχή: 1) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα 2) σε ξενάγηση στο 
Μουστό στο 2ο δημοτικό σχολείο Ναυπλίου 3) στην κατασκευή φωλιών μαζί με μαθητές στο 
Γυμνάσιο Αγίου Ανδρέα λόγω της εβδομάδας τεχνητής φωλιάς (Νest Box Week)  

 

Δημητρακόπουλος Ιωάννης, Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών 
διαχείρισης 

ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης: Περιπολία με το όχημα του Φορέα 
Διαχείρισης με σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής και τον έλεγχο της τήρησης 
νομοθεσίας σχετικής με την ΠΠ. Εύρεση παράνομων δραστηριοτήτων, καταγραφή τους και 
ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών. Συντήρηση εξοπλισμού 
οχημάτων. Καταγραφή ορνιθοπανίδας της υγροτοπικής περιοχής του Μουστού. Εργασίες για την 
κατασκευή ξύλινων φωλιών για πτηνά με αφορμή την εβδομάδα τεχνητής φωλιάς (Νest Box Week). 
Μετάβαση στο Κιάτο Κορινθίας για τον καθορισμό των τελικών μεγεθών στο ρουχισμό – στολές. Τις 
ημέρες του μήνα όπου δεν υπήρχε κάποια παράνομη δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες 
επόπτευαν την περιοχή έδρας τους με περιπολίες οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία 
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κινήσεως των οχημάτων τους. Οι περιπολίες αυτές γίνονταν βάση συγκεκριμένου προγράμματος 
δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έκαναν από περιοχή σε περιοχή. 

Συμμετοχή 1) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα. 2) σε ξενάγηση στο 
Μουστό του 2ου δημοτικού σχολείου Ναυπλίου 3) σε ξενάγηση στο Μουστό του 15ου Γυμνασίου 
Πάτρας. 

Άνοιγμα εμμεσμάτων ορνιθοπανίδας για την καταγραφή μικροθηλαστικών της ΠΠ.  

  

Λυτρίβης Γεώργιος, Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης 

ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης: Περιπολία με το όχημα του Φορέα 
Διαχείρισης με σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής και τον έλεγχο της τήρησης 
νομοθεσίας σχετικής με την ΠΠ. Εύρεση παράνομων δραστηριοτήτων, καταγραφή τους και 
ενημέρωση του Υπεύθυνου φύλαξης. Διενέργεια επιτόπιων αυτοψιών. Συνεργασία με την 
πυροσβεστική σχετικά με τις πυρκαγιές. Καταγραφή ορνιθοπανίδας στο Φράγμα Ευρώτα Λακωνίας 
και στον Υγρότοπο Φωκιανού σε συνεργασία με τον βιολόγο του ΦΔ. Μετάβαση στο Κιάτο Κορινθίας 
για τον καθορισμό των τελικών μεγεθών στο ρουχισμό – στολές. Τις ημέρες του μήνα όπου δεν 
υπήρχε κάποια παράνομη δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν την περιοχή έδρας τους 
με περιπολίες οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των οχημάτων τους. Οι 
περιπολίες αυτές γίνονταν βάση συγκεκριμένου προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές 
αποστάσεις που έκαναν από περιοχή σε περιοχή. 

Συμμετοχή: 1) σε συνάντηση εργασίας με προσωπικό ΦΔ για τα τρέχοντα θέματα 2) σε ξενάγηση στο 
Μουστό στο 2ο δημοτικο σχολείο Ναυπλίου. 

 

Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών 
διαχείρισης 

ΔΕ Ειδικός δασικής προστασίας 

 

Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης: Περιπολία με το όχημα του Φορέα 
Διαχείρισης με σκοπό την φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής και τον έλεγχο της τήρησης 
νομοθεσίας σχετικής με την ΠΠ. Καταγραφή ορνιθοπανίδας της υγροτοπικής περιοχής του Μουστού. 
Εύρεση χαμένης πινακίδας οχήματος 3328 και κατάθεσή τους στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. 
Επισκευή ασυρμάτου οχήματος 8358. Τις ημέρες του μήνα όπου δεν υπήρχε κάποια παράνομη 
δραστηριότητα στο πεδίο οι φύλακες επόπτευαν την περιοχή έδρας τους με περιπολίες οι οποίες 
καταγράφονται αναλυτικά στα δελτία κινήσεως των οχημάτων τους. Οι περιπολίες αυτές γίνονταν 
βάση συγκεκριμένου προγράμματος δρομολογίων και με τις χιλιομετρικές αποστάσεις που έκαναν 
από περιοχή σε περιοχή.  

Ο κος Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος υπέβαλε την παραίτηση του, σύμφωνα με την α.π. 
124/10.2.2012 αίτηση του. 
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ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος 

 

Αναστασιάδη Αγνή 

 

Αναστόπουλος Δήμος 

 

Αρβανίτης Διαμαντής 

 

Βαξεβανίδου Ζαφείρω 

 

Δήμα Αγγελική  

 

Δημάκου Φωτεινή 

 

 

 

Δημητρακόπουλος Ιωάννης 

 

Λυτρίβης Γεώργιος 

 

Μπόγλης Αργύριος 

 

Πανταζή Αικατερίνη 

 

Πλακοκέφαλος Ηλίας 

 

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

5/3/2012 
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Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

  

Στο Άστρος Αρκαδίας σήμερα, την 7/4/2011, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων, 
δηλαδή αφενός μεν  

1) του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» (εφεξής ο Φορέας), που εδρεύει στο Άστρος Αρκαδίας και 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Πρόεδρό του Δ.Σ. κα. 
Αναγνωστοπούλου Μαρία και αφετέρου  

2) του Κωλέττη Γεώργιου (εφεξής ο εργαζόμενος), κατοίκου Κάτω Δολιανών Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας Τ.Κ.: 22 001, με ΑΦΜ 106251823, Δ.Ο.Υ. Παραλίου Άστρους  

συνάπτεται Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με τους εξής ειδικότερους 
όρους και συμφωνίες:  

ΑΡΘΡΟ 1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού προσλαμβάνει σήμερα τον 
εργαζόμενο με την ειδικότητα «ΔΕ Ειδικός Δασικής Προστασίας» ως Φύλακα/Ειδικό Δασικής 
προστασίας πλήρους απασχόλησης, υπό τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσιών και 
Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ 747/Β’/21-06-
2006), όπως ισχύει κάθε φορά με τις τροποποιήσεις του, ο οποίος γίνεται αποδεκτός από τον 
εργαζόμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

Ειδικότερα ο Φορέας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 
«Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, με διάρκεια αυτού από 1/1/2010 έως 31/12/2015, 
αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων τα καθήκοντα που αναφέρονται στην Περιγραφή 
Εργασίας, που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η εργασία θα είναι πενθήμερη, από Δευτέρα έως Σάββατο, οκτώ (8) ώρες ημερησίως και σαράντα 
(40) ώρες εβδομαδιαίως, σε βάρδιες, με ωράριο πρωινό από 06:00 έως 14:00 ή απογευματινό από 
14:00 έως 22:00, βάση εβδομαδιαίου και μηνιαίου προγράμματος βαρδιών. Ο Φορέας έχει τη 
δυνατότητα σε κάθε περίπτωση να τροποποιήσει το ωράριο σύμφωνα με τις ανάγκες του. Ο Φορέας 
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δύναται να απασχολήσει τον εργαζόμενο και κατά τις ημέρες των αργιών (Κυριακές και λοιπές αργίες). 
Στην περίπτωση αυτή ο εργαζόμενος δικαιούται αντίστοιχης ανάπαυσης εντός της επόμενης 
βδομάδας σε ημέρα ή σε ημέρες που θα προσδιορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα και 
αντίστοιχων νόμιμων αποδοχών σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία. 

2. Τα μέρη συμφωνούν ότι ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα εργάζεται κατά πλήρη απασχόληση 
στο Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού έναντι μηνιαίας αμοιβής η οποία 
ορίζεται σε 988,33€  ευρώ μικτά (εννιακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα τριών λεπτών) και 
ορίζεται με βάση την Υ.Α. 49524/2362/2008 «Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το 
Προσωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα 
κ.λπ.)» (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008). Το ύψος της αμοιβής αυτής θα τροποποιείται ώστε κατ’ ελάχιστο να 
μην είναι κατώτερη των αμοιβών που ορίζονται στην παραπάνω Υ.Α. 49524/2362/2008. Οι επιπλέον 
αποδοχές πέραν του κατώτερου μισθού όπως αυτός καθορίζεται στην ως άνω Απόφαση, αντιστοιχούν 
και προκύπτουν από το άθροισμα των επιδομάτων: τριετιών, γάμου, τέκνων, ειδικών συνθηκών, 
γλώσσας και ευθύνης, όπως προκύπτει από το Φύλλο προσδιορισμού αμοιβής που επισυνάπτεται 
στην παρούσα σύμβαση ως Παράρτημα 2 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

Οι άνω αποδοχές είναι ακαθάριστες υποκείμενες στις νόμιμες κρατήσεις. Οποιαδήποτε άλλη 
χρηματική παροχή του Φορέα είτε καταβάλλεται άπαξ είτε περιοδικά δεν εμπίπτει στην έννοια των 
τακτικών αποδοχών, όπως ανωτέρω ορίζονται, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Φορέα η 
χορήγηση, αύξηση, μείωση ή και κατάργησή της, χωρίς να γεννάται καμία αξίωση στον εργαζόμενο 
για την καταβολή της στο μέλλον. Στην περίπτωση αυτή η συγκεκριμένη δαπάνη θα καταβληθεί από 
πιστώσεις του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. 

3. Η άδεια θα χορηγείται όπως ορίζουν οι διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, των Ν. 549/1977, 1346/83 και 
της εκάστοτε ισχύουσας ΕΓΣΣΕ και επικουρικώς οι διατάξεις των άρθρων 666, 667 ΑΚ. Σε περίπτωση 
ασθένειας ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος για την παροχή εργασίας, ο εργαζόμενος υποχρεούται 
να ειδοποιήσει τον Φορέα το ταχύτερο δυνατό. 

4. Ρητώς συμφωνείται ότι ουδεμία υπερωρία ή υπερεργασία ή άλλη απασχόληση πέραν της κανονικής 
θα αναγνωρίζεται χωρίς τη σαφή και εγκεκριμένη εκ των προτέρων έγγραφη εντολή του Φορέα.  

5. Η παράλληλη απασχόληση του εργαζομένου σε άλλο εργοδότη ή η ανάληψη εκ μέρους του 
παράλληλης εκπόνησης έργου για λογαριασμό τρίτου, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του 
Φορέα και τη λήψη έγκρισης από αυτόν, αποτελεί παράβαση της υποχρέωσης του εργαζομένου για 
εχεμύθεια και πίστη προς τον Φορέα. 

6. Ρητώς συμφωνείται ότι ο Φορέας έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον εργαζόμενο στο σύνολο της 
περιοχής ευθύνης του, και εντός των ορίων ευθύνης του Φορέα. Σε περίπτωση απασχόλησης του 
εργαζόμενου εκτός των ορίων ευθύνης του Φορέα, θα λαμβάνει την από το νόμο ή την εκάστοτε 
ισχύουσα Σ.Σ.Ε. προβλεπόμενη αποζημίωση, ενώ τα έξοδα μετακίνησης, σίτισης και διαμονής του θα 
βαρύνουν τον Φορέα. 
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7. Ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του υποχρεούται να φορά 
συγκεκριμένη στολή με τα διακριτικά του Φορέα που θα του χορηγηθεί από τον Φορέα και την οποία 
υποχρεούται να επιστρέψει μετά τη λήξη της σύμβασής του. 

8. Σε περίπτωση ατυχήματος του εργαζομένου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του που 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί 
κοινωνικής ασφάλισης, αποκλειόμενης εκ του λόγου τούτου της ευθύνης του Φορέα αποζημιώσεως, 
χρηματικής ικανοποίησης κ.λπ. Ο εργαζόμενος μετά τη γνωστοποίηση του αντικειμένου της εργασίας 
του δηλώνει με πλήρη γνώση του ότι γνωρίζει και αναλαμβάνει χωρίς τη σύμπραξη του εργοδότη να 
τηρεί όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα για την ασφάλειά του, ειδοποιώντας αμέσως τον 
εργοδότη για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό ανακύπτει και χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. 

Ο εργαζόμενος οφείλει να μεταχειρίζεται με επιμέλεια το αυτοκίνητο του εργοδότη που θα του 
παραχωρηθεί, να μεριμνά για την καλή του κατάσταση και τη συντήρησή του. Οφείλει επίσης αμέσως 
να αναφέρει στον εργοδότη κάθε πρόβλημα η φθορά αντιλαμβάνεται ή ζημιά προκαλείται σε αυτό, 
ευθυνόμενος σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσής του αυτής απέναντι στον εργοδότη. Ο 
εργαζόμενος το αυτοκίνητο που του παραχωρεί ο εργοδότης οφείλει να το χρησιμοποιεί μόνο για τη 
μετακίνησή του από και προς την εργασία του αλλά και για τη κάθε φορά μέσα στο ωράριό του 
διαδρομή που είναι απαραίτητη για την ανατεθείσα εργασία. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής 
συνιστά χωρίς άλλο σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της σύμβασης αυτής από τον εργοδότη. Ο 
εργαζόμενος οφείλει επίσης να τηρεί απόλυτα τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά και κάθε άλλη 
νόμιμη υποχρέωση αναφέρεται στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Σε περίπτωση προκλήσεως από 
υπαιτιότητα του εργαζόμενου ζημιάς στο αυτοκίνητο, αυτός είναι υπόχρεος απέναντι στον εργοδότη 
για κάθε σχετική απαίτησή του. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση προκλήσεως από υπαιτιότητα του 
εργαζόμενου ζημιάς σε τρίτους. 

9. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται να κάνει χρήση των αποτελεσμάτων της εργασίας του στον Φορέα 
που θα υποβληθούν με τη μορφή αναφορών, πορισμάτων, συμπερασμάτων κλπ., τα οποία αποτελούν 
πνευματική ιδιοκτησία του Φορέα για έκδοση βιβλίων, δημοσιευμάτων κλπ., χωρίς την έγγραφη 
συγκατάθεση - άδεια του Φορέα. Σε αντίθετη περίπτωση ο Φορέας έχει όλα τα δικαιώματα που 
απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο Φορέας 
διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα της εργασίας του 
εργαζομένου στον Φορέα, τα οποία θα υποβληθούν με τη μορφή αναφορών, πορισμάτων, 
συμπερασμάτων κλπ. κατά την κρίση του και να προβαίνει σε σχετικές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις, 
εκδόσεις κλπ., οι οποίες θα περιλαμβάνουν τμήμα ή το σύνολο αυτών, με την υποχρέωση να 
αναφέρεται πάντα στον εργαζόμενο ως συγγραφέα αυτών. Επίσης, ο εργαζόμενος δεν επιτρέπεται να 
κοινοποιεί σε τρίτους πληροφορίες ή στοιχεία που λαμβάνει μέσω της εργασίας του στον Φορέα. 

10. Ο εργαζόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του προϊσταμένου του και να 
συμπεριφέρεται κόσμια σε όλες τις επαφές του με οποιοδήποτε άτομο, κοινωνική ομάδα, φορέα, 
υπηρεσία συναλλάσσεται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, με αίσθημα ευθύνης για το 
σύνολο του Φορέα τον οποίο εκπροσωπεί και χωρίς να υπερβαίνει τον ρόλο που του ανατίθεται με την 
παρούσα σύμβαση.  
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11. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων έλαβε γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσιών και 
Προσωπικού του Φορέα (ΦΕΚ 747/Β’/21-06-2006). 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται το διάστημα από 7/3/2012 έως 6/4/2012 με δυνατότητα 
παράτασης έως το τέλος του προγράμματος με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, η οποία θα γνωστοποιηθεί στον δεύτερο των συμβαλλομένων ένα 
μήνα πριν από την 6/4/2012. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί για έως δώδεκα μήνες ακόμα μετά από 
απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, μόνο σε περίπτωση που παραταθεί η διάρκεια υλοποίησης του 
προγράμματος Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. με αντίστοιχη απόφαση της διαχειριστικής αρχής του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Σε κάθε 
περίπτωση, κατά τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος ισχύος της σύμβασης, ή σε περίπτωση 
παράτασης κατά τα προαναφερθέντα, το τέλος του προγράμματος, η σύμβαση αυτή λήγει 
αυτοδικαίως χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προειδοποίηση ή καταβολή αποζημίωσης, πέραν της 
αποζημίωσης αδείας και του επιδόματος αδείας που αναλογούν στο χρόνο απασχόλησης, 
αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισης της σύμβασης ως αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη 
τελεί υπό τέσσερις (4) μήνες δοκιμαστική περίοδο, μετά τη λήξη της οποίας η σύμβαση μπορεί να 
τερματισθεί μονομερώς και αζημίως από τον Εργοδότη. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση δύναται να καταγγελθεί από καθένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
οποτεδήποτε, δηλαδή ακόμα και πριν από τη συμφωνημένη λήξη της, για σπουδαίο λόγο. Ως 
σπουδαίος λόγος θεωρείται και κάθε ενέργεια του εργαζομένου με την οποία κλονίζεται η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη, η οποία είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της εργασιακής σχέσης. 

Πέραν της παραβίασης της εχεμύθειας, άλλοι σοβαροί λόγοι είναι, ενδεικτικά: 
 
 η αδικαιολόγητη αποχή, άρνηση ή παρέλκυση από την εκτέλεση των καθηκόντων, 

 η επανειλημμένη αμέλεια, ή ατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντος, 

 η χρησιμοποίηση πληροφοριών που κατέχει ο συμβαλλόμενος λόγω της θέσης του, για 
εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων, 

 η αποδοχή οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης από τον 
συμβαλλόμενο κατά την άσκηση των καθηκόντων του, χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για 
την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση εντολής του εργοδότη, 

 η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων με πρόσωπα των οποίων ουσιώδη συμφέροντα 
εξαρτώνται από τον τρόπο αντιμετώπισης θεμάτων της αρμοδιότητας του συμβαλλόμενου ή 
του φορέα συνολικά. 

ΑΡΘΡΟ 5:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κάθε τροποποίηση, κατάργηση ή προσθήκη στους όρους της παρούσας θα γίνεται μόνο εγγράφως.   

ΑΡΘΡΟ 6:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από 
την παρούσα και για κάθε γενικά ζήτημα που δεν ρυθμίζεται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι περί 
συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου διατάξεις του Αστικού Κώδικα (648 επ.), κάθε ειδικότερη 
διάταξη νόμου σχετική με το αντικείμενο της παρούσας, καθώς και τα σχετικά άρθρα του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας.  

Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης επιλύεται από τα 
δικαστήρια Τριπόλεως. 

Το Παράρτημα που προσαρτάται στην παρούσα Σύμβαση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας σύμβασης. 

 Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, το οποίο φέρει και το χαρακτήρα γνωστοποίησης 
στον εργαζόμενο των όρων εργασίας του σύμφωνα με το Π.Δ. 156/1994 , σε δύο (2) πρωτότυπα, εκ 
των οποίων το κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα (1), και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

   

Οι συμβαλλόμενοι 

Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-
Υγροτόπου Μουστού 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ 

Ο συμβαλλόμενος 

 

  

  

  

Αναγνωστοπούλου Μαρία 

 

 

 

Κωλέττης Γεώργιος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Για την υλοποίηση του έργου «Λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού» που υπάγεται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία του Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007-2013», αναλαμβάνει τη θέση του ΔΕ Φύλακα/Ειδικό Δασικής Προστασίας με έδρα 
τον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας, έχοντας τα παρακάτω καθήκοντα: 

1. Στέλεχος του Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης. Οι αρμοδιότητες 
του τμήματος αναφέρονται αναλυτικά στον «Κανονισμό λειτουργίας υπηρεσιών και του 
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» [Υ.Α. υπ’ 
αριθμ. 21393 Υ.Α. (ΦΕΚ747/Β/21-6-2006)] το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας σύμβασης. Συνοπτικά παρουσιάζονται οι κύριες αρμοδιότητες του τμήματος: 

 Λειτουργίες παρακολούθησης/επόπτευσης της προστατευόμενης περιοχής 
 Συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού του φορέα 
 Υποστήριξη προγραμμάτων και εργασιών διαχείρισης 
 Τεχνικές υπηρεσίες 
2. Εποπτεία/φύλαξη της περιοχής ευθύνης του Φορέα στα πλαίσια υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 
3. Υλοποίηση του προγράμματος επόπτευσης/φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής, 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Φύλαξης της Προστατευόμενης Περιοχής. 
4. Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πρωτοκόλλων της φύλαξης σε ημερήσια και μηνιαία 

βάση, καθώς και συμβολή στην μηνιαία έκθεση φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής. 
5. Η ειδοποίηση με τον πιο πρόσφορο τρόπο του Φορέα και των αρμόδιων υπηρεσιών σε 

περίπτωση διαπίστωσης παραβιάσεων του νομικού καθεστώτος της Προστατευόμενης 
Περιοχής, φροντίζοντας παράλληλα για την καταγραφή των στοιχείων που στοιχειοθετούν την 
παράβαση (φωτογραφικό υλικό κ.λπ.). 

6. Συνεργασία με το λοιπό προσωπικό και τους αναδόχους των έργων για την υλοποίηση των 
δράσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

7. Η υποστήριξη, εξυπηρέτηση και ο έλεγχος της κίνησης των επισκεπτών μέσα στα όρια της 
προστατευόμενης περιοχής και η ενημέρωσή τους για τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας της 
περιοχής και για τον Κανονισμό λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής. Κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του ο Φύλακας οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Συντάγματος, του 
κώδικα της Ποινικής Δικονομίας και της σχετικής νομοθεσίας και να ενεργεί σύμφωνα με τον 
σχεδιασμό και προγραμματισμό της Υπηρεσίας του, πάντοτε όμως με ζήλο, προθυμία, ευ-
πρέπεια, σύνεση και σεβασμό στην προσωπικότητα των επισκεπτών με γνώμονα τις αρχές της 
ίσης μεταχείρισης και της επιείκειας. 

8. Η υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης στο Άστρος, 
Άγιο Πέτρο και Καστάνιτσα. 

9. Η διευκόλυνση της κίνησης του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου, στα πλαίσια κάλυψης αναγκών που 
προκύπτουν από την υλοποίηση των ενταγμένων έργων στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  
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10. Συνεργασία με άλλους φορείς, όπως πυροσβεστική υπηρεσία, δασική υπηρεσία, ΟΤΑ, 
κυνηγετικούς συλλόγους ή ομάδες εθελοντών κ.λπ., με σκοπό την προστασία, και κατόπιν 
εντολής του Γενικού Συντονιστή 

11. Εξωτερικές εργασίες του Φορέα που τυχόν θα του ανατεθούν από τον εκάστοτε προϊστάμενό 
του στα πλαίσια υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

12. Οποιαδήποτε εργασία και αρμοδιότητα ανατεθεί στον εργαζόμενο από τον Υπεύθυνο του 
Τμήματος Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης ή τον Γενικό Συντονιστή ή τον 
Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, για την υλοποίηση 
γενικότερων δράσεων και έργων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του Φορέα 
για την εύρυθμη λειτουργία του και την ολοκλήρωση του έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

Η μετακίνηση γίνεται με όχημα του Φορέα Διαχείρισης, το οποίο οδηγεί ο ίδιος ή με το δικό του Ι.Χ. 
λαμβάνοντας την νόμιμα προβλεπόμενη χιλιομετρική αποζημίωση.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Σε ευρώ 
ΒΑΣΙΚΟΣ 
ΜΙΣΘΟΣ 

ΕΠ. ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΕΠ. 
ΓΑΜΟΥ 

ΕΠ. ΤΕΚΝΩΝ ΕΠ. ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ
1 

ΕΠ. 
ΓΛΩΣΣΑΣ1 
5% 

ΕΠ. 
ΕΥΘΥΝΗΣ1 

759,03 0-10-20-25-30-35-40-50% 
για κάθε τριετία 

10% 5% για κάθε 
τέκνο μέχρι 
3 τέκνα 

15% - 15% 

 

 

                                                                 
1 Με την υπ’ αριθμ. 5/2011 απόφαση του Δ.Σ. 
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  
του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 

 

 

ΜΜεεττααξξύύ    

ττοουυ  ΦΦοορρέέαα  ΔΔιιααχχεείίρριισσηηςς  ΌΌρροουυςς  ΠΠάάρρννωωνναα  κκααιι  ΥΥγγρροοττόόπποουυ  
ΜΜοουυσσττοούύ  

κκααιι    

ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ--ΔΔυυττιικκήήςς  
ΕΕλλλλάάδδααςς  κκααιι  ΙΙοοννίίοουυ  

  

γγιιαα  ττηηνν  ΠΠρράάξξηη    

««ΔΔίίκκττυυοο  ΠΠεεζζοοπποορριικκώώνν  ΔΔιιααδδρροομμώώνν  ΠΠάάρρννωωνναα»»  

 

 

Πάτρα, Μάρτιος 2012  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«Συντήρηση και σήμανση Μονοπατιών προστατευόμενης περιοχής Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 

 

Στην Πάτρα, σήμερα την ……………(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω 

συμβαλλομένων : 

1. Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, που 

εδρεύει στο Άστρος Αρκαδίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την 

Πρόεδρο κα Μαρία Αναγνωστοπούλου, και ο οποίος θα αποκαλείται στο 

εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»  

 

2. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος και 

Ιονίου, που εδρεύει στην Πάτρα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

……………………….. κ. ……………………………………………, και ο 

οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας 

Υλοποίησης» 

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 

παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 

Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3  αυτού.  

2. Την υπ’ αριθμ. …../2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (Κύριος 

του έργου), για την έγκριση του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης 

και την εξουσιοδότηση υπογραφής της.  

3. Το με αριθ. πρωτ./ή κωδ. ……..… έγγραφο επιβεβαίωσης τ… ………… 

(π.χ. Ειδική Υπηρεσία …..), με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική 

επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης. 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  
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Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη», προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Δίκτυο 

Πεζοπορικών Διαδρομών Πάρνωνα», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν 

συντομίας «το Έργο». 

Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στον 

Φορέα Υλοποίησης το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να 

υλοποιηθεί το έργο και να παραδοθεί σε κατάσταση πλήρους και αποτελεσματικής 

λειτουργίας. Οι ενέργειες αυτές αναλύονται στο ακόλουθο έργο: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Δίκτυο Πεζοπορικών Διαδρομών Πάρνωνα 

Αναλυτικότερη περιγραφή του περιεχομένου του παραπάνω υποέργου 

περιλαμβάνεται στο τεύχος ανάλυσης προϋπολογισμού στο Παράρτημα Ι της 

παρούσης. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής 

επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων 

πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο 

στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση 

των συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

 Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του 

επάρκεια τύπου Α’ ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-

2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειάς 

του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση 

τύπου / κατηγορίας Α’, που απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα 

συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του 

Ν. 3614/2007 στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία 

προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της.   

 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της 

αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Δίκτυο Πεζοπορικών Διαδρομών 

Πάρνωνα» («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.  
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας 

σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως 

δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:  

1) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 

2) Σύνταξη του προβλεπόμενου φακέλου και υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη». 

3) Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

4) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη 

νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 

5) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 

6) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 

7) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 

8) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του 

προϋπολογισμού του Έργου. 

9) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων 

έως και την οριστική παραλαβή) .  

10) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με 

πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων 

και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα 

καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως 

αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 
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• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί 

για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση 

των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που 

έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού 

Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης. 

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές 

και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει, εφόσον κριθεί σκόπιμο και 

πρακτικά δυνατό, σε συγκεκριμένες περιστάσεις στον Φορέα Υλοποίησης 

προσωπικό με την απαραίτητη χρονοαπασχόληση για την υλοποίηση του Έργου, 

κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά 

με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

• Να προβαίνει  στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 

χρηματοδότησης του Έργου, καθώς ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ. 

• Να συμμετέχει ορίζοντας τουλάχιστον ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, στις 

επιτροπές διενέργειας και ανάθεσης διαγωνισμών ή άλλων διαδικασιών ανάθεσης 

και στις επιτροπές παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης. 

• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε 

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. 

• Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την 

προβολή του Έργου.  

• Να διασφαλίσει την οικονομική διαχείριση και τη διενέργεια των πληρωμών προς 

τον Ανάδοχο, ο οποίος εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά 

στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ) στο όνομα του Κυρίου του Έργου. 

 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται 

στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας σύμβασης και θα οριστικοποιηθεί με την έγκριση του Τεχνικού Δελτίου 

Προτεινόμενης Πράξης. 
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• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και 

ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του 

Έργου. 

• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην 

αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη». 

• Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου 

Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και  για τις τυχόν απαιτούμενες 

τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και τη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων 

Υποέργων.  

• Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης 

πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και 

την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.  

• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 

• Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την 

υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους αναδειχθέντες Αναδόχους, σύμφωνα 

με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του, και να καλεί 

τον Κύριο του Έργου να ορίζει τουλάχιστον ένα μέλος με τον αναπληρωτή του στις 

επιτροπές διενέργειας και ανάθεσης και παρακολούθησης εκτέλεσης των 

συμβάσεων. 

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των 

σχετικών συμβάσεων. 

• Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου. 

• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε 

συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας 

Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες 

μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την 

ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα 
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συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την 

πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους1

3.2 Τα τιμολόγια του Έργου εκδίδονται από τον Ανάδοχο προς τον Κύριο του Έργου, 

ο οποίος προβαίνει στις αντίστοιχες πληρωμές, μετά από τη σχετική πιστοποίηση 

της προόδου του έργου από το Φορέα Υλοποίησης και την αποστολή σχετικού 

εγγράφου από αυτόν προς τον Κύριο του Έργου. Οι πληρωμές από τον Κύριο του 

Έργου προς του Αναδόχους θα διενεργούνται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης (υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ 1749, ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008, όπως έχει 

τροποποιηθεί δυνάμει των ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009 και ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) όπως 

εκάστοτε θα ισχύει και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα διάταξη σχετικά με τη 

λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ. Πριν την έγκριση της σχετικής 

δαπάνης και την πληρωμή του σχετικού ποσού από την αρμόδια αρχή στον Κύριο 

του Έργου, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και ο Κύριος του Έργου δεν 

θα καθίσταται υπερήμερος σε περίπτωση μη καταβολής της. Ο Φορέας Υλοποίησης 

υποχρεούται να συμπεριλάβει την διάταξη αυτή σε όλες τις διακηρύξεις και τις 

σχετικές συμβάσεις που θα υπογράψει με τους Αναδόχους για την υλοποίηση του 

Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

. 

 

ΆΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

3.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής 

σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 647.452,17€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων (ανάλογα αν 

πρόκειται για έργο, μελέτη, προμήθεια, υπηρεσία) (επιλέξιμο και 

συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.). Το ποσό αυτό μπορεί να 

αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη». Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει 

συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 

                                                           
1 Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της 
προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο. 
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Προγραμματική Σύμβαση Ν.3614/07 Σελ. 8/25 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 

και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία 

από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. 

H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε 

τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη 

γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με 

την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Σπάρτη. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:  

1. έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της 
Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του. 

2. έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του. 

3. Έναν εκπρόσωπο του ΥΠΕΚΑ με τον αναπληρωτή του.  

4. Έναν εκπρόσωπο της  Περιφέρειας Πελοποννήσου (Διεύθυνση Δημοσίων 
Έργων) με τον αναπληρωτή του. 

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση στον καθένα της απόφασης 

ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη», οι συμβαλλόμενοι φορείς και ... (ο φορέας χρηματοδότησης ή ο άλλος 

φορέας που έχει προσδιοριστεί ανωτέρω) θα πρέπει να ορίσουν τα μέλη της Κοινής 

Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους. 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της 

προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν 

υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών 

κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η 

αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του 

εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ 

των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της 

παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 

πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη 

της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και 

εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα 

μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που 

θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό 

προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από 

κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική 

Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί 

και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την 

υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, 

εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν 

το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά 

στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην 

υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν . 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη 

της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία 

των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 

Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 

θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής 

πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το 

δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία 

του. 
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ΑΡΘΡΟ 7  

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας 

Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του 

και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου 

έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της 

μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. Κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του 

Φορέα Υλοποίησης, ο Κύριος του Έργου έχει δικαίωμα να αναλαμβάνει τη δικαστική 

και εξώδικη εκπροσώπησή του έναντι τρίτων.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται 

από τα αρμόδια Δικαστήρια του Ναυπλίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 10  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2

                                                           
2 Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.  

 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας Σύμβασης, είναι 

δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης 

αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου και αποκλειστικά σε θέματα 

που άπτονται των επιστημονικών γνώσεων του προσωπικού, εφόσον κριθεί 

σκόπιμο και πρακτικά δυνατό, σε συγκεκριμένες περιστάσεις με την απαραίτητη 

χρονοαπασχόληση. 
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ΑΡΘΡΟ 11  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η 

υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει 

υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου 

έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα 

του Φορέα Υλοποίησης. 

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) 

που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και 

αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των 

συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το 

δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των 

νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα 

παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς 

κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά 

και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την 

καταβολή αμοιβής. Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να συμπεριλάβει την 

παρούσα διάταξη και στις συμβάσεις που θα υπογράψει με τον εκάστοτε Ανάδοχο 

για την εκτέλεση των Υποέργων. 

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά 

τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε 

έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του 

Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

 

ΑΡΘΡΟ 12  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 

γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
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Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική 

σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση 

αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις 

τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται 

από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε 

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε 

δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον Κύριο του Έργου Για το Φορέα Υλοποίησης 

Μαρία Αναγνωστοπούλου Πρόεδρος 

Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-

Υγροτόπου Μουστού 

<Ονοματεπώνυμο> 

Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & 

Ιονίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

1. Τίτλος Πράξης 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΝΩΝΑ  

3. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

4. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης) 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

5. Φορέας λειτουργίας 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης  

Το έργο αφορά την υλοποίηση δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στην περιοχή του Όρους 

Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ακολουθώντας την μελέτη που πρόκειται να εκπονηθεί 

αναφορικά με το έργο. Συνοπτικά περιγράφονται ακολούθως τα βασικά σημεία της έργου: 

ΓΕΝΙΚΑ 

Η οργάνωση του δικτύου που περιγράφεται παρακάτω αφορά την πλήρη ανάπτυξή του 

και την τελική του διαμόρφωση. Από τις διαδρομές που το αποτελούν, στη φάση της 

οριστικής μελέτης θα γίνει τελικώς η επιλογή για την οριστική διαμόρφωση του δικτύου 

των φάσεων και του προϋπολογισμού των έργων – εδώ δίνεται μια προεκτίμηση – 

ανάλογα με τη χρησιμότητα της κάθε διαδρομής, την κατάστασή της  και τα ήδη 

εκτελεσμένα έργα μονοπατιών στην περιοχή. Στη τελική μελέτη θα οριστικοποιηθεί επίσης 

η τελική κωδικοποίηση, η ονομασία του και αρίθμηση των διαδρομών. 

Κατηγορίες διαδρομών  

Οι διαδρομές του δικτύου χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο 

σχεδιάζονται.  

Η οργάνωση και ο σχεδιασμός του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών του Οικολογικού 

Πάρκου βασίζεται στις διαδρομές διάσχισης που αποτελούνται από επιμέρους αυτοτελή 

και ανεξάρτητα τμήματα.  

Οι διαδρομές διάσχισης συμπληρώνονται από ειδικές διαδρομές με τις οποίες 

προσεγγίζονται σημεία ενδιαφέροντος όπως κάστρα, κορυφές, μονές, ξωκλήσια κ.α. που 

δεν βρίσκονται πάνω στις διαδρομές αυτές.  
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Σε επιλεγμένες περιοχές της περιοχής του Οικολογικού Πάρκου, κυρίως γύρω από χωριά, 

διαμορφώνονται τοπικές διαδρομές που αποτελούν μικρά τοπικά δίκτυα προς επιμέρους 

και τοπικά σημεία ενδιαφέροντος και πρόκειται κυρίως για εύκολες και μικρές διαδρομές.  

Τέλος επισημαίνονται οι διαδρομές φαραγγιών οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν 

κάτω από ορισμένες συνθήκες και απευθύνονται σε έμπειρους πεζοπόρους και ορειβάτες.  

Α. Διαδρομές διάσχισης 

Οι διαδρομές διάσχισης είναι ο κορμός των διαδρομών του δικτύου. Διατρέχουν όλη την 

έκταση του Οικολογικού Πάρκου και περνούν από όλα τα χωριά και τα περισσότερα 

σημεία ενδιαφέροντος. Αποτελούνται από ενδιάμεσα τμήματα τα οποία μπορούν να 

πραγματοποιηθούν σαν αυτοτελείς διαδρομές από ένα σημείο σε ένα άλλο, από έναν 

σταθμό σε έναν άλλο. Ακολουθώντας κανείς αυτά τα επιμέρους τμήματα, μπορεί να 

διασχίσει όλο το οικολογικό Πάρκο ή τμήμα του είτε από το βορρά προς το νότο είτε από 

τη δύση προς την ανατολή έχοντας μάλιστα δυνατότητα διαφορετικών επιλογών της 

πορείας του. Μπορεί επιπλέον να επιλέξει μικρότερη διάσχιση και να επιστρέψει στην 

αφετηρία του από διαφορετική διαδρομή πραγματοποιώντας κυκλική πορεία.     

Η διαδρομή του εθνικού μονοπατιού 33 όπως αναφέρθηκε παραπάνω διασχίζει σχεδόν 

όλη την περιοχή του Οικολογικού Πάρκου από τον Άγιο Πέτρο και μπορεί να θεωρηθεί 

διαδρομή διάσχισης. Η χρησιμοποίηση όμως πολλών χωμάτινων ή ασφαλτοστρωμένων 

δρόμων και όχι μονοπατιών δεν την καθιστά ελκυστική. Τα τμήματά του όμως, που είναι 

μονοπάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σχεδίαση των διαδρομών διάσχισης του 

Οικολογικού Πάρκου. Γενικά το εθνικό μονοπάτι 33 χρειάζεται επαναχάραξη και το δίκτυο 

μονοπατιών του Οικολογικού Πάρκου που σχεδιάζεται εδώ μπορεί να βοηθήσει στην 

κατεύθυνση αυτή. 

1. Η διαδρομή διάσχισης Δ1 με τα τμήματά της με κατεύθυνση από βορρά προς 

νότο ξεκινά από το χωριό Βέρβενα και καταλήγει στο χωριό Γεράκι και τη 

βυζαντινή καστροπολιτεία. Η διαδρομή ακολουθεί την πορεία: Βέρβενα, Άνω 

Δολιανά, τμήμα διεθνούς μονοπατιού Ε4, Καστρί (Άγιος Νικόλαος), Καράτουλας, 

Ωριά, Έλατος, Άγιος Πέτρος, Ξηροκάμπι, Πλάτανος, Σίταινα, Καστάνιτσα, Πραστός, 

Άγιος Βασίλειος, τμήμα εθνικού μονοπατιού 33, Παλαιοχώρι, Κοσμάς, Γεράκι.  

Έχουν σχεδιαστεί τέσσερις βασικές διαδρομές διάσχισης του Οικολογικού Πάρκου και τους 

έχουν δοθεί οι κωδικοί Δ1, Δ2, Δ3 και Δ4. 

Διαφορετική εκκίνηση και παραλλαγή της διαδρομής Δ1 γίνεται από τον υγρότοπο 

Καναλάκια προς τη Μονή Λουκούς και τον αρχαιολογικό χώρο Εύας και ενώνεται 

με την προηγούμενη νότια του Αγίου Ιωάννη κοντά στο Κάστρο της Ωριάς.  
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Η παραλλαγή της διαδρομής ακολουθεί την πορεία: Καναλάκια, αρχαιολογικός 

χώρος Εύας, Μονή Λουκούς, αρχαιολογικός χώρος Ελληνικό, Ορεινή Μελιγού, 

Άγιος Ιωάννης, Πλάτανος. Τα επιμέρους τμήματα της διαδρομής αριθμούνται και 

κωδικοποιούνται από χωριό σε χωριό ή άλλο σημείο ενδιαφέροντος 

χρησιμοποιώντας το αρχικό Δ1 και στη συνέχεια αύξοντα αριθμό ήτοι: Δ1.1, Δ1.2, 

Δ1.3, …. και ούτω καθ’ εξής.  

Στον πίνακα των διαδρομών παρακάτω φαίνεται η αρίθμηση και η κωδικοποίηση 

των τμημάτων της διαδρομής. Διαφορετικές επιλογές της πορείας δίνονται με τις 

τμηματικές διαδρομές Κάστρο Ωριάς – Σίταινα, Σίταινα – οροπέδιο Προφήτη Ηλία 

– τμήμα εθνικού μονοπατιού 33 – Μονή Μαλεβής – Άγιος Πέτρος ή Ξηροκάμπι, 

Σίταινα – Πραστός, και Άγιος Βασίλειος – Μονή Έλωνας. Τα τμήματα αυτά 

δημιουργούν και κυκλικές διαδρομές μέσα στη διαδρομή διάσχισης Δ1.  

Τέλος διαφορετική εκκίνηση της διαδρομής μπορεί να θεωρηθεί και το χωριό 

Χάραδρος που ενώνεται με το χωριό Πλάτανος με την διαδρομή Δ1.18. 

Παραλλαγή της διάσχισης μπορεί επίσης να θεωρηθεί το τμήμα του εθνικού 

μονοπατιού 33 από το παλιό καταφύγιο του Δασαρχείου προς το χωριό 

Παλατανάκι και μέχρι το χωριό Παλαιοχώρι. Στην πορεία της η διαδρομή αυτή 

συναντά άλλες διαδρομές του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών του Οικολογικού 

Πάρκου με τις οποίες δίνονται διαφορετικές επιλογές. Οι διαδρομές αυτές είναι οι 

ειδικές διαδρομές ανάβασης προς την κορυφή Ψάρι, η σύνδεση με το τοπικό 

δίκτυο Πολύδροσου, η διαδρομή Δ4.6 Βαμβακού – Άγιος Βασίλειος και η ειδική 

διαδρομή κορυφή Μεγάλη Τούρλα – Πολύδροσο και περιγράφονται παρακάτω 

στις αντίστοιχες κατηγορίες.  

Το τμήμα του εθνικού μονοπατιού 33 από το καταφύγιο στην τοποθεσία 

Φρουτζάτου μέχρι το παλιό καταφύγιο του Δασαρχείου δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί διότι πλέον βρίσκεται πάνω σε ασφαλτόδρομο. 

2. Η διαδρομή διάσχισης Δ2 με τα τμήματά της με κατεύθυνση από τη δύση προς 

την ανατολή ξεκινά από το χωριό Καλλιθέα και καταλήγει στο Λεωνίδιο. Η 

διαδρομή ακολουθεί την πορεία: Καλλιθέα, Κοσμάς, τμήμα εθνικού μονοπατιού 33, 

Μονή Έλωνας, Λεωνίδιο. Παραλλαγές της διαδρομής γίνονται με τις τμηματικές 

διαδρομές Κοσμάς – Βλησιδιά και Κοσμάς – Λεωνίδιο. 

Τα επιμέρους τμήματα της διαδρομής αριθμούνται και κωδικοποιούνται από χωριό 

σε χωριό ή άλλο σημείο ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας το αρχικό Δ2 και στη 

συνέχεια αύξοντα αριθμό ήτοι: Δ2.1, Δ2.2, Δ2.3, …. και ούτω καθ’ εξής. Στον πίνακα 
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των διαδρομών παρακάτω φαίνεται η αρίθμηση και η κωδικοποίηση των 

τμημάτων της διαδρομής.  

3. Η διαδρομή διάσχισης Δ3 με τα τμήματά της με κατεύθυνση από τη δύση προς 

την ανατολή ξεκινά από το χωριό Βρέσθενα και καταλήγει στο Λεωνίδιο. Η 

διαδρομή ακολουθεί την πορεία: Βρέσθενα, Βαμβακού, Καταφύγιο Πάρνωνα, 

οροπέδιο Προφήτη Ηλία, Καστάνιτσα, διαδρομή Δ1.4, Πραστός, Μονή Καρυάς, 

Παλαιόχωρα, Άνω Τυρός, Σαπουνακαίϊκα, Πέρα Μέλανα, Πραγματευτής, Λεωνίδιο. 

Μικρή παραλλαγή της διάσχισης γίνεται με την διαδρομή Μονή Καρυάς – Ορεινό 

Κορακοβούνι. Τα επιμέρους τμήματα της διαδρομής αριθμούνται και 

κωδικοποιούνται από χωριό σε χωριό ή άλλο σημείο ενδιαφέροντος 

χρησιμοποιώντας το αρχικό Δ3 και στη συνέχεια αύξοντα αριθμό ήτοι: Δ3.1, Δ3.2, 

Δ3.3, …. και ούτω καθ’ εξής. Στον πίνακα των διαδρομών παρακάτω φαίνεται η 

αρίθμηση και η κωδικοποίηση των τμημάτων της διαδρομής.  

4. Η διαδρομή διάσχισης Δ4 με τα τμήματά της με κατεύθυνση από βορρά προς 

νότο ξεκινά από το χωριό Βέρβενα και διασχίζει το δυτικό τμήμα του Πάρνωνα 

καταλήγοντας στο χωριό Κοσμάς. Η πορεία που ακολουθεί είναι Βέρβενα, 

Βούρβουρα, Καρυές, Βαρβίτσα, Βαμβακού και στο σημείο αυτό έχει δύο επιλογές. 

Η μία συνεχίζει προς το χωριό Βέροια και στη συνέχεια μέσω του τοπικού δικτύου 

του Πολύδροσου περνά από την κορυφή Ψάρι και καταλήγει στον Κοσμά μέσω της 

ειδικής διαδρομής Ε15 (Κορυφή Ψάρι – Κοσμάς). Η δεύτερη ακολουθεί τη 

διαδρομή Δ4.6 (Βαμβακού – Άγιος Βασίλειος) όπου ενώνεται με τη διαδρομή Δ1 

μέσω των τμημάτων της οποίας περνά από το χωριό Παλαιοχώρι καταλήγει στον 

Κοσμά. 

Β. Ειδικές Διαδρομές 

Οι ειδικές διαδρομές όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι μεμονωμένα μονοπάτια που 

συνδέουν σημεία ενδιαφέροντος με τις διαδρομές διάσχισης. Οι διαδρομές αυτές είναι οι 

ακόλουθες: Περδικόβρυση – Μονή Προδρόμου, ανάβαση στον αρχαιολογικό χώρο 

Ελληνικό από τη διαδρομή Δ1.16, ανάβαση στο Κάστρο της Ωριάς από τη διαδρομή Δ1.12, 

διαδρομή προς τον καταρράκτης Λεπίδας από τη διαδρομή Δ1.7, από το χωριό Πλάτανος 

προς το φαράγγι Σπηλάκιας, κατάβαση στον καταρράκτη Λούλουγκα από τη διαδρομή 

Δ1.6, ανάβαση από το οροπέδιο του Προφήτη Ηλία στην κορυφή Μεγάλη Τούρλα, 

ορειβατική διαδρομή από τη κορυφή Μεγάλη Τούρλα μέχρι το τοπικό δίκτυο διαδρομών 

στο χωριό Πολύδροσο, σύνδεση του εθνικού μονοπατιού 33 με το τοπικό δίκτυο 

πεζοπορικών διαδρομών του Πολύδροσου, ανάβαση από το Πλατανάκι στην κορυφή 
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Ψάρι, ανάβαση από την Παλαιόχωρα στην κορυφή του Ωριώντα, προσέγγιση της 

ερειπωμένης Μονής Ταξιαρχών από τη διαδρομή Δ1.19, της Μονής Αγίου Νικολάου 

Σίντζας από τη διαδρομή Δ2.4, του αρχαίου ναού Απόλλωνα Τυρίτη από τη διαδρομή Δ3.7, 

του Αρχαίου Ναού Κνακεάτιδος Άρτεμιδος από το χωριό Βέρβενα και του 

εγκαταλελειμμένου οικισμού  Γκιότσαλι από το χωριό Κρεμαστή. 

 Γ. Τοπικές διαδρομές – τοπικά δίκτυα διαδρομών 

Τοπικές διαδρομές που διαμορφώνουν μικρά τοπικά δίκτυα διαδρομών δημιουργούνται: 

στον υγρότοπο Μουστός, στο σύμπλεγμα των χωριών Βέρβενα, Κούτρουφα και 

Βούρβουρα, στο χωριό Καστρί και τα γύρω του χωριά, στο χωριό Καρυές με διάφορες 

διαδρομές (προς τους καστανεώνες, το δάσος με τους κέδρους, την τοποθεσία Καλύβια και 

την κορυφή Τσούκα), στο χωριό Βαρβίτσα με  την ανάβαση στο Μετερίζι μέχρι το 

καταφύγιο, γύρω από το χωριό Πλάτανος, στο χωριό Καστάνιτσα προς τους καστανεώνες 

και τη Μονή Κοντολινάς,  στο χωριό Παλαιοχώρι προς τις καταβόθρες και τον 

αρχαιολογικό χώρο, το Λεωνίδιο προς τη Βασκίνα και τα γύρω ξωκλήσια, γύρω από το 

χωριό Τυρός προς τα οροπέδια Παλαόχωρας και Πρέγασου, στο χωριό Πηγάδι προς τα 

γύρω χωριά Πούλιθρα, Πελέτα, την παραλία Φωκιανός και στο μακρινό παραθαλάσσιο 

Κυπαρίσσι που επίσης ενώνεται με το εθνικό μονοπάτι 33.  

Οι τοπικές διαδρομές προσφέρουν τη δυνατότητα γνωριμίας με το περιβάλλον των 

χωριών και τις κρυμμένες ομορφιές τους. Απευθύνονται κυρίως στους περιπατητές και μη 

έμπειρους πεζοπόρους και ορειβάτες από την άποψη ότι πρόκειται ως επί το πλείστον για 

εύκολες και μικρές διαδρομές.  

Οι διαδρομές αυτές σχεδιάστηκαν περισσότερο ενδεικτικά γιατί οι τοπικές συνθήκες δεν 

είναι σε όλες τις περιπτώσεις απόλυτα γνωστή και χρήζουν μεγαλύτερης επιτόπιας 

διερεύνησης στη φάση της οριστικής μελέτης. Το δε μήκος των διαδρομών στον πίνακα 

παρακάτω υπολογίζεται στο σύνολο των διαδρομών κάθε περίπτωσης. 

Δ. Διαδρομές φαραγγιών 

Οι διαδρομές φαραγγιών πραγματοποιούνται μέσα από την κοίτη των ποταμών, ορισμένες 

μόνον εποχές του χρόνου, κυρίως καλοκαίρι και απαιτούν κατάλληλο εξοπλισμό παρότι 

δεν παρουσιάζουν πολλές τεχνικές δυσκολίες (σχοινοαναρρίχηση κ.λ.π) αλλά σχεδόν 

πάντα έχουν συνεχή ροή νερού. Απευθύνονται κυρίως σε έμπειρους πεζοπόρους και 

ορειβάτες. 

Οι διαδρομές φαραγγιών είναι: 
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Ποταμός Τάνος: αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο από το γεφύρι του ποταμού στο 

δρόμο προς το χωριό Στόλος μέχρι το χωριό Περδικόβρυση και το δεύτερο μέχρι τον Άγιο 

Πέτρο.   

Ποταμός Βρασιάτης: με τα επιμέρους τμήματα α) Ζαρμπάνιτσα που ξεκινά λίγο 

νοτιοδυτικά του χωριού Άγιος Ανδρέας κοντά στη θέση Σιντοβίστρα μέχρι την τοποθεσία 

Τριπόταμα και τον καταρράκτη Λούλουγκα, β) Σπηλάκια από τη διασταύρωση του 

προηγουμένου μέχρι το χωριό Πλάτανος και γ) Καταφύγι από Τριπόταμα μέχρι το χωριό 

Καστάνιτσα. 

Ποταμός Δαφνώνας: από το Λεωνίδιο μέχρι τη Μονή Έλωνας. 

Στις διαδρομές αυτές δεν προτείνονται παρεμβάσεις παρά μόνον σήμανση για την 

πρόσβαση σ’ αυτές. 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

  
Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι διαδρομές του δικτύου στην πλήρη ανάπτυξή του 

περιλαμβάνοντας όλες τις διαδρομές που προτείνονται καθώς και τις υπάρχουσες. 

 Οι βασικές διαδρομές διάσχισης του δικτύου είναι: 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ 
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΗΚΟΣ 

1 Δ1.1 ΓΕΡΑΚΙ - ΚΟΣΜΑΣ 13.487 
2 Δ1.2 33 (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ) - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4.029 
3 Δ1.3 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΡΑΣΤΟΣ 9.410 
4 Δ1.4 ΠΡΑΣΤΟΣ - ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 5.020 
5 Δ1.5 ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ - ΣΙΤΑΙΝΑ 5.201 
6 Δ1.6 ΣΙΤΑΙΝΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ 6.255 
7 Δ1.7 ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ 9.457 
8 Δ1.8 ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 6.051 
9 Δ1.9 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΣΤΡΙ 7.833 

10 Δ1.10 ΚΑΣΤΡΙ - Ε4 4.060 
11 Δ1.11 ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ - ΒΕΡΒΕΝΑ 4.506 
12 Δ1.12 ΣΙΤΑΙΝΑ - ΚΑΣΤΡΟ ΩΡΙΑΣ - Δ1.7 7.785 
13 Δ1.13 ΣΙΤΑΙΝΑ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 6.231 
14 Δ1.14 Δ1.7 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.980 
15 Δ1.15 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ 3.215 
16 Δ1.16 ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ 3.740 
17 Δ1.17 ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ 5.541 
18 Δ1.18 ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΧΑΡΑΔΡΟΣ 3.834 
19 Δ1.19 ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12.153 
20 Δ1.20 Δ1.19 (ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ) - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 1.432 
21 Δ1.21 ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ - Δ1.8 (ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ) 3.742 
22 Δ1.22 Δ1.5 (ΣΙΤΑΙΝΑ) - Δ1.4 (ΠΡΑΣΤΟΣ) 5.486 
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23 Δ1.23 ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ - ΚΑΝΑΛΑΚΙΑ 7.513 
24 Δ2.1 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - Δ1.1 (ΚΟΣΜΑΣ) 9.432 
25 Δ2.2 33 (ΚΟΣΜΑΣ) - ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ 8.979 
26 Δ2.3 ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ 14.882 
27 Δ2.4 ΚΟΣΜΑΣ - Δ2.3 (ΛΕΩΝΙΔΙΟ) 13.159 
28 Δ2.5 Δ2.4 (ΚΟΣΜΑΣ ή ΛΕΩΝΙΔΙΟ) - ΒΛΗΣΙΔΙΑ 3.379 
29 Δ3.1 ΒΡΕΣΘΕΝΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΥ 7.370 
30 Δ3.2 ΒΑΜΒΑΚΟΥ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΝΩΝΑ 3.773 
31 Δ3.3 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 5.978 
32 Δ3.4 ΠΡΑΣΤΟΣ - ΜΟΝΗ ΚΑΡΥΑΣ 6.944 
33 Δ3.5 ΜΟΝΗ ΚΑΡΥΑΣ - ΑΝΩ ΤΥΡΟΣ 11.397 
34 Δ3.6 ΑΝΩ ΤΥΡΟΣ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΪΚΑ 3.220 
35 Δ3.7 ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΪΚΑ - ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΑ 4.333 
36 Δ3.8 ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ 3.737 
37 Δ3.9 Δ3.8 (ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ) - ΛΕΩΝΙΔΙΟ 4.640 
38 Δ3.10 ΜΟΝΗ ΚΑΡΥΑΣ - ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 5.007 
39 Δ4.1 ΒΕΡΒΕΝΑ - ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ 8.342 
40 Δ4.2 ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ - ΚΑΡΥΕΣ 9.145 
41 Δ4.3 ΚΑΡΥΕΣ - ΒΑΡΒΙΤΣΑ 4.253 
42 Δ4.4 ΒΑΡΒΙΤΣΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΥ 4.323 
43 Δ4.5 ΒΑΜΒΑΚΟΥ - ΒΕΡΟΙΑ 7.348 
44 Δ4.6 ΒΑΜΒΑΚΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17.902 

  ΣΥΝΟΛΟ  297.504 
 
 

Τα τμήματα των μονοπατιών 33 και Ε4

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Ε4 ΚΑΙ 33 

 που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο είναι: 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΜΗΚΟΣ 
1 33 ΚΟΣΜΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 9.090 
2 33 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ 5.684 
3 33 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ – ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 10.229 
4 33 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ – ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 5.227 
5 33 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ 6.006 
6 Ε4 ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ - ΔΙΑΣΕΛΟ Ε4 2.213 
7 Ε4 ΔΙΑΣΕΛΟ Ε4 - ΚΑΡΥΕΣ 12.870 
8 Ε4 ΚΑΡΥΕΣ - ΒΡΕΣΘΕΝΑ 10.603 
  ΣΥΝΟΛΟ 61.922 

  
 

Οι ειδικές διαδρομές

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

 προσέγγισης των απομακρυσμένων σημείων ενδιαφέροντος είναι:  

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΗΚΟΣ 
1 Ε1 ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ - ΜΟΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1.687 
2 Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 430 
3 Ε3 ΚΑΣΤΡΟ ΩΡΙΑΣ 449 
4 Ε4 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 1.017 
5 Ε5 ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΠΗΛΑΚΙΑ 1.949 
6 Ε6 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΛΟΥΛΟΥΓΚΑ 639 
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7 Ε7 ΚΟΡΥΦΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΛΑ 1.315 
8 Ε8 ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ - 33 1.594 
9 Ε9 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ - ΠΗΛΑΛΙΣΤΡΑ 3.566 

10 Ε10 ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 447 
11 Ε11 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΝΤΖΑΣ 342 
12 E12 ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΛΑ - ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ 8.613 
13 Ε13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΙΤΗΣ 1.241 
14 E14 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΩΡΙΩΝΤΑΣ 1.617 
15 Ε15 ΚΟΡΥΦΗ ΨΑΡΙ - ΚΟΣΜΑΣ 8.001 
16 Ε16 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 963 
17 Ε17 ΒΕΡΒΕΝΑ - ΑΡΧΑΙΟΣ ΝΑΟΣ ΚΝΑΚΕΑΤΙΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 3.233 
18 Ε18 ΚΡΕΜΑΣΤΗ - ΓΚΙΟΤΣΑΛΙ 3.497 

  ΣΥΝΟΛΑ 40.600 
 
 
Οι τοπικές διαδρομές

 ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

 που ήδη υπάρχουν και οι νέες που μπορούν να διαμορφωθούν γύρω 

από τα χωριά και τον υγρότοπο Μουστού και αποτελούν μικρά τοπικά δίκτυα είναι:  

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΗΚΟΣ 
1 T1 ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΜΟΥΣΤΟΣ 9.302 
2 Τ2 ΚΑΣΤΡΙ - ΚΑΣΤΡΙΤΟΧΩΡΙΑ 7.803 
3 Τ3 ΒΕΡΒΕΝΑ - ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ - ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ 9.600 
4 Τ4 ΚΑΡΥΕΣ  28.053 
5 Τ5 ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 8.911 
6 Τ6 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 60.171 
7 Τ7 ΛΕΩΝΙΔΙΟ 22.482 
8 Τ8 ΠΗΓΑΔΙ 16.912 
9 Τ9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 22.972 

10 Τ10 ΠΛΑΤΑΝΟΣ 1.949 
11 Τ11  ΒΑΡΒΙΤΣΑ  6.883 
12 Τ12 ΤΥΡΟΣ 17.687 

  ΣΥΝΟΛΟ 212.725 
 
 
Το σύνολο των διαδρομών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΗΚΟΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ 297.504 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Ε4 ΚΑΙ 33 61.922 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 40.600 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 212.725 

ΣΥΝΟΛΟ 612.751 
 
Οι διαδρομές των φαραγγιών είναι οι ακόλουθες: 

 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΗΚΟΣ 
1 Φ1.1 ΤΑΝΟΣ 1 8.569 
2 Φ1.2 ΤΑΝΟΣ 2 6.805 
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3 Φ2.1 ΖΑΡΜΠΑΝΙΤΣΑ 3.541 
4 Φ2.2 ΣΠΗΛΑΚΙΑΣ 3.614 
5 Φ2.3 ΚΑΤΑΦΥΓΙ 5.549 
6 Φ3 ΔΑΦΝΩΝΑΣ 8.516 
  ΣΥΝΟΛΟ 36.594 

 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι βασικές απαιτούμενες εργασίες προκειμένου οι διαδρομές να καταστούν λειτουργικές 

για πεζοπορία είναι η βελτίωση της βατότητας των μονοπατιών, η σήμανση, η 

πληροφόρηση του επισκέπτη για την οργάνωση του δικτύου και η οργάνωση σημείων 

ανάπαυσης του πεζοπόρου. Οι εργασίες αυτές συνίστανται στα ακόλουθα: καθαρισμός των 

μονοπατιών, σήμανση των διαδρομών με πινακίδες κατεύθυνσης, πινακίδες πορείας και 

χρωματισμούς, πληροφόρηση των επισκεπτών με πινακίδες πληροφόρησης και 

αναγνώρισης του πεδίου, περαιτέρω βελτίωσης της βατότητας  των μονοπατιών.  

Η βελτίωση της βατότητας των μονοπατιών μπορεί να περιλαμβάνει και την κατασκευή 

σκαλοπατιών από κορμούς δένδρων ή πέτρες. Τέλος μπορούν να προβλεφθούν στοιχεία 

διαμόρφωσης σημείων θέασης, ανάπαυσης και αναψυχής με την τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων και στεγάστρων. Οι εργασίες αυτές δεν υπολογίζονται εδώ επειδή 

χρήζουν μεγαλύτερης επιτόπιας έρευνας για τον ακριβή προσδιορισμό και υπολογισμό 

τους. 

 

6. Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός 

Για τον προϋπολογισμό της δαπάνης κατασκευής του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών 

παρατίθεται εκτίμηση του κόστους. Ο ακριβής προϋπολογισμός θα οριστικοποιηθεί με την 

εκπόνηση της οριστικής μελέτης. Ο προϋπολογισμός δίνεται για κάθε φάση ξεχωριστά. 

Ο ακριβής επίσης υπολογισμός των ποσοτήτων κάθε εργασίας θα προκύψει από την 

οριστική μελέτη κατά την οποία θα διαπιστωθεί π.χ. το ακριβές μήκος των μονοπατιών 

όπου απαιτείται καθαρισμός και η ποσότητα των πινακίδων σήμανσης, όταν θα 

διαπιστωθεί η πραγματική τους κατάσταση. Εδώ παρατίθεται επίσης εκτίμηση των 

ποσοτήτων κάθε εργασίας που βασίζεται στην εμπειρία από παρόμοια έργα. Εννοείται ότι 

μονοπάτια που είναι ήδη σηματοδοτημένα και καθαρισμένα οι επεμβάσεις θα 

υπολογιστούν στο βαθμό που χρειάζεται.  

Επίσης λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας που απαιτούνται για την 

κατασκευή του έργου, προβλέπεται και δαπάνη για την επίβλεψή του από ειδικευμένο σε 

παρόμοια έργα μελετητή.    
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Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανά φάση είναι: 

 
 

Α΄ ΦΑΣΗ     

Απαιτούμενες εργασίες & 
εξοπλισμός 

μονάδα ΣΥΝΟΛΟ 
εργασιών 

TIMH 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Καθαρισμός μονοπατιών από 
θάμνους, κλαδιά, βάτα, πέτρες 

μ.μ. 131.860 1,25 163.125,00 

Πινακίδες κατεύθυνσης τεμ. 960 15,00 14.400,00 
Πινακίδες πληροφόρησης τεμ. 40 400,00 16.000,00 
Πινακίδες αναγνώρισης τεμ. 20 300,00 6.000,00 
Πινακίδες σήμανσης πορείας  τεμ. 2.650 7,00 18.550,00 
Στύλοι πινακίδων τεμ. 500 22,00 11.000,00 
Χρωματισμοί τεμ. 1.650 5,00 8.250,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Α 237.325,00 
  18 % Ε.Ο. 42.718,50 
  ΣΥΝΟΛΟ Β 280.043,50 
  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 % 42.006,53 
  ΣΥΝΟΛΟ Γ 322.050,03 
  ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 10.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Δ 332.050,03 
  Φ.Π.Α. 23 % 76.371,51 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 408.421,53 

 
 

Β΄ ΦΑΣΗ     

Απαιτούμενες εργασίες & 
εξοπλισμός 

μονάδα ΣΥΝΟΛΟ 
εργασιών 

TIMH 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Καθαρισμός μονοπατιών από 
θάμνους, κλαδιά, βάτα, πέτρες 

μ. 78.660 1,25 100.000,00 

Πινακίδες κατεύθυνσης τεμ. 600 15,00 9.000,00 
Πινακίδες πληροφόρησης τεμ. 10 400,00 4.000,00 
Πινακίδες αναγνώρισης τεμ. 5 300,00 1.500,00 
Πινακίδες σήμανσης πορείας  τεμ. 1.550 7,00 10.850,00 
Στύλοι πινακίδων τεμ. 350 22,00 7.700,00 
Χρωματισμοί τεμ. 1.000 5,00 5.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Α 138.050,00 
  18 % Ε.Ο. 24.849,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Β 162.899,00 
  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 % 24.434,85 
  ΣΥΝΟΛΟ Γ 187.333,85 
  ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 7.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Δ 194.333,85 
  Φ.Π.Α. 23 % 44.696,79 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 239.030,64 
    

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΦΑΣΗΣ  647.452,17 
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8. Διάρκεια υλοποίησης  

 

 

 
 
 

Συνολικός προϋπολογισμός  υποέργου 647.452,17 € 

 Διάρκεια σε μήνες 

υποέργο 1  

  

υποέργο ν  

Σύνολο Πράξης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ3

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

 
4   

 

Έγγραφο / απόφαση 
Φορέας έγκρισης ή 

αδειοδότησης 
Αριθμός πρωτ./ 

ημερομηνία 

 
  

   

 
  

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

 

 

                                                           
3 Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό. 
4 Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν 
εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. 
Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

Ενέργεια 
Υπεύθυνος φορέας 

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
 
«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
ΠΑΡΝΩΝΑ» 
 
Στo Αστρος, σήμερα την … ,,, 2012 ημέρα…….., μεταξύ των παρακάτω 
συμβαλλομένων : 
 
1. του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Αστρος Κυνουρίας, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Σκαντζό Μανώλη και ο οποίος θα 
αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» 
 
2. του  ΦΔ Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού , όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα από την πρόερδο κ. Αναγνωστοπουλου Μαρία και ο οποίος θα 
αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Κύριος του Έργου»  
Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 
 
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-
2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού. 
2. Την αρ. ………..απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας , με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής 
Σύμβασης του Δήμου με τον ΦΔ Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
για την εκτέλεση και ωρίμανση, του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΝΩΝΑ», καθώς και η 
εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 
3. Την αρ. ………..απόφαση του Δ.Σ. του ΦΔ Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας , με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η 
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας για την 
εκτέλεση και ωρίμανση, του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΝΩΝΑ», καθώς και η 
εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 
4. Το με αριθ. πρωτ.  ………… έγγραφο επιβεβαίωσης της Ενδιάμεσης 
Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο επιβεβαιώνεται 
η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης. 
 
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Οι Κύριοι του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ε.Π.Ε.Ρ.Α.Α.» του Υπουργείου  Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης  «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΝΩΝΑ», η 
οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο». Το έργο 
αποσκοπεί στην σύνταξη της τελικής μελέτης για την υλοποίηση ενός 



εκτεταμένου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στην περιοχή του Όρους 
Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού, μέσω συντήρησης υπαρχόντων 
μονοπατιών, διάνοιξης νέων και σήμανσης του συνόλου του δικτύου, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από κατοίκους της περιοχής και από 
επισκέπτες άλλων περιοχών.   
 
Σύντομη περιγραφή του έργου 

Α. Καταγραφή και Αποτύπωση μονοπατιών και πεζοπορικών διαδρομών 
1. Έρευνα για τα υπάρχοντα και διανοιγμένα  ή σημασμένων με οποιαδήποτε τρόπο 

μονοπάτια και πεζοπορικές διαδρομές στο εν λόγω περιοχή. 
2. Προτάσεις για συμπληρώσεις των ανωτέρω μονοπατιών  και  πεζοπορικών 

διαδρομών με νέες. 
3. Τελική επιλογή αυτών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο 

πεζοπορικών διαδρομών και να λειτουργήσουν ως δίκτυο. 
4. Λεπτομερή καταγραφή, περιγραφή διαδρομών που θα περιγραφούν. Για κάθε 

διαδρομή θα πρέπει να υπάρχουν  πληροφορίες που θα τη περιγράφουν αναλυτικά τα 
κατωτέρω στοιχεία : 

4.1 Το μήκος της διαδρομής σε χιλιόμετρα,  με προσέγγιση ακρίβειας δεκαμέτρου.   
4.2 Η χρονική διάρκεια της διαδρομής κατά προσέγγιση  
4.3 Η υψομετρική διαβάθμιση. Να δίνεται το υψόμετρο στην αφετηρία και στο 

τέρμα. Εάν υπάρχουν σημαντικές διαβαθμίσεις στα ενδιάμεσα αναφέρεται –
ανάμεσα στα δύο προηγούμενα- το κατώτερο υψόμετρο.  

4.4 Ο τύπος της διαδρομής, η οποία μπορεί να είναι μονοπάτι, πρόχειρη δασική 
διάνοιξη, δασική οδός, ορεινή οδός, αγροτική οδός, επαρχιακή οδός, 
επαρχιακή ασφαλτοστρωμένη οδός ή εθνική οδός. Ο τύπος του κυρίου 
τμήματος της διαδρομής να βρίσκεται εκτός παρένθεσης, ενώ σε παρένθεση 
να δίνεται ο τύπος άλλων σημαντικού μήκους τμημάτων της διαδρομής.  

4.5 Η ειδική σήμανση που πιθανόν να υπάρχει κατά της διάρκεια της διαδρομής 
(Ο3 Εθνικό μονοπάτι, Ε6 Διεθνές μονοπάτι, Ζ, Ρ, ΕΠΠΕΡ δίκτυα μονοπατιών) 
ή και άλλη σήμανση.  

4.6 Η ύπαρξη πόσιμου νερού. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής πόσιμο νερό 
συναντάται από πολύ συχνά έως σπάνια και καθόλου.   

4.7 Η βλάστηση κατά μήκος της διαδρομής.  
4.8 Τα χαρακτηριστικά είδη χλωρίδας κατά μήκος της διαδρομής.  
4.9 Τα χαρακτηριστικά είδη πανίδας που απαντώνται στη διαδρομή και στη γύρω 

περιοχή.  
4.10 Τα ενδιαφέροντα σημεία φυσικού ή / και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, που 

συναντάει ο πεζοπόρος κατά τη διάρκεια της διαδρομής. 
 
 
 
 



Β. Περιγραφή Τεχνικών  παρεμβάσεων ανάδειξης – αποκατάστασης 
 

5 Στο έργο  θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι απαιτούμενες εργασίες για την 
αξιοποίηση - ανάδειξη – αποκατάσταση – δημιουργία των μονοπατιών  όπως :  

5.1 Χειρονακτικοί καθαρισμοί απορριμμάτων και μπαζών σε περιοχές που 
απαιτείται. 

5.2 Εργασίες διαμόρφωσης υφιστάμενων μονοπατιών, διάνοιξης και δημιουργίας 
νέων και διαμόρφωση πρόσβασης σε αξιόλογες θέσεις θέας – παρατήρησης 
της περιοχής ή μνημεία της φύσης (ανακατασκευή λιθόστρωτων και 
λιθοδομών, βελτίωση βατότητας με κοπή – εκρίζωση ανεπιθύμητης 
βλάστησης, μικρά χωματουργικά, ξύλινα ή πέτρινα γεφυράκια διάβασης 
υδατορεμάτων, βρύσες κλπ.). 

5.3 Εργασίες διαμόρφωσης μικρών –σημειακών,  θέσεων θέας παρατήρησης και 
δασικής αναψυχής. 

5.4 Προμήθεια και τοποθέτηση μη μόνιμων κατασκευών από ξύλο 
(παρατηρητήρια, τραπεζόπαγκοι, καθίσματα, κάδοι κλπ.), σχετικού 
εξοπλισμού παρατήρησης και λοιπού εξοπλισμού δασικής αναψυχής, καθώς 
και ελαφρές κατασκευές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 

5.5 Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, διάνοιξη, καθαρισμός, τεχνικά έργα, 
πλακοστρώσεις, προστατευτικά κιγκλιδώματα, δενδροφυτεύσεις, αναστήλωση 
μικρών γεφυριών κλπ. 

5.6 Ύδρευση διαδρομών, μονοπατιών, γεφυριών. 

5.7 Απαιτούμενη σήμανση 
 

 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της 
διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) 
συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης 
έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την 
αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των 
συγχρηματοδοτούμενων έργων.  
Δεδομένου ότι για τον Φορέα Διαχείρισης  ορους Πάρνωνα - Υγροτόπου 
Μουστού (Φορέα Πρότασης / Κύριο του Έργου) δεν επιβεβαιώνεται η 
διαχειριστική του επάρκεια τύπου Α ως δικαιούχου για την υλοποίηση του 



συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της 
Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, συνάπτεται η παρούσα  
Προγραμματική Σύμβαση, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του 
Ν. 3614/2007, με το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, ο οποίος διαθέτει την 
απαιτούμενη για το συγκεκριμένο Έργο επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας A 
(αρ. πρωτ. : ……). Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση ο Φορέας 
Διαχείρισης του Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού θα είναι ο Κύριος του 
Έργου και ο Φορέας λειτουργίας ενώ στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας θα 
εκχωρηθεί η αρμοδιότητα υλοποίησης του Έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση 
της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΝΩΝΑ», από τους Κυρίους 
του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 
παρούσας σύμβασης οι Κύριοι του Έργου αναθέτουν στο Φορέα Υλοποίησης 
να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π.Ε.Ρ.Α.Α. του Υπουργείου  Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 
 
1) Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών 
και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 
2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 
3) Σύνταξη των διακηρύξεων. 
4) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη 
νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 
5) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 
6) Διαχείριση και παρακολούθης παραρτηματαη της υλοποίησης του Έργου. 
7) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Έργου, ανάλογα με τις χρηματορροές από την 
ενδιάμεση διαχειριστική αρχή προς τον Κύριο του έργου. 
8) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων 
έως και την οριστική παραλαβή) . 
9) Παράδοση του Έργ ου σε πλ ήρη λ ειτουργ ία στον Κύριο του Έργου με 
πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. 
 
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών 
έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, 
ασκ εί όλ α τα κ αθήκ οντα της Προϊσταμένης Αρχής κ αι της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 
δικαιώματα: 
2.1. Οι Κύριοι του Έργου αναλαμβάνουν: 



•  Να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα 
απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 
σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και 
πληροφοριών. 

•  Να παρέχουν στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και 
μελέτες που έχουν στη διάθεσή τους και να συνεργάζονται μαζί του για 
την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης. 

•  Να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
παρούσας. 

•  Να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε 
βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσουν στον 
Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας. 

•  Να παρέχουν έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία 
πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που 
επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

•  Να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της 
ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας 
Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ 

•  Να διασφαλίσουν τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του 
είτε αναλαμβάνοντας οι ίδιοι τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε 
τρίτο φορέα. 

•  Να συνεργάζονται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του 
κοινού και την προβολή του Έργου. 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 
•  Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό 

περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

•  Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα 
απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. 

•  Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την 
εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες 
αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

•  Να συνεργαστεί με τους Κυρίους του Έργου για τη σύνταξη του 
Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. και να προβαίνει στις 
απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη 
σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. 

•  Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της 
απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 
άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης. 

•  Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού. 
• Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και 

την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. 



•  Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα 
παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων. 

•  Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις 
αντίστοιχες πληρωμές, ανάλογα με τις χρηματορροές από την 
ενδιάμεση διαχειριστική αρχή προς τον Κύριο του έργου. 

•  Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του 
Έργου, σε συνεργασία με τους Κυρίους του Έργου. 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο 
Φορέας Υλοποίησης -διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες 
τις απαιτούμενες μελέτες και το προεκτιμώμενο κόστος τους, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
 
ΆΡΘΡΟ 3 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
3.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της 
προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74718.89 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής 
Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί 
να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το 
παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κυρίους του 
Έργου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής 
της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη 
λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στους Κυρίους του Έργου. H διάρκεια 
υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στους  τους 6 μήνες.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται 
όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το 
Αστρος. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από: 
- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, με τον αναπληρωτή του 
- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος 
της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του και 
- ένα (1)μέλος του Υπουργείου  Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
(φορέας χρηματοδότησης), με τον αναπληρωτή του.  
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι 
συμβαλλόμενοι φορείς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής (φορέας χρηματοδότησης) ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 



Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η 
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της 
προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν 
υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων 
μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της 
παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης 
πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η 
επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει 
σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο 
εφαρμογής της. 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην 
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ 
ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη 
αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που 
θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί 
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη 
της συνεδρίαση. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να 
πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της 
σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό 
αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά 
από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει 
άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την 
υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές 
γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι 
δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το 
ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις 
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι 
εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά 
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού 
υπογραφούν . 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα 
όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, 
λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους 
τους συμβαλλόμενους φορείς. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως 
απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με 
αποφάσεις της. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι 
οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου 
και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει 
στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε 
θετική ή αποθετική ζημία του. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 



Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο Φορέας 
Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης έναντι των Κυρίων του Έργ ου γ ια την κ αλ ή εκ τέλεση των 
καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρο με τους 
Κυρίους του Έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τους Κυρίους 
του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη 
λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση 
και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται 
από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται 
να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της  περιφέρειας Πελοποννήσου. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης 
είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού των Κυρίων του Έργου στον Φορέα 
Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το 
προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Κυρίων 
του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η 
υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν προχωρήσει  
σε υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα 
του τρίτου έναντι των Κυρίων του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα 
από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία 
κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους 
προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της 
παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας 
Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία 
των Κυρίων του Έργ ου, οι οποίοι έχουν το δικ αίωμα να τα 
επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων 
εκπροσώπων των κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν 
στους Κυρίους του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς 
κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά 
πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του 
Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής. 
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και 
μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστεθέντες του) 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, 



χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, 
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά 
την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής 
σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων 
μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από 
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς 
την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων 
που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα 
ή απαλ λ αγ ή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική 
σύμβαση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Περιγραφή του έργου  
 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ 
 



του έργου: 
«Διάνοιξη – σήμανση νέων μονοπατιών και συντήρηση 

υφιστάμενων μονοπατιών στο  
ορεινό σύμπλεγμα του Πάρνωνα» 

 
 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ  

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ – ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 
 
 

• Σκοπός εκπόνησης της παρούσας εργασίας  
Είναι κοινά αποδεκτό ότι η σημερινή κατάσταση στον κλασικό ή συμβατικό 

τουρισμό δείχνει τάσεις κορεσμού που οφείλονται κυρίως στην αλλαγή 

νοοτροπίας του ταξιδιώτη, που αναζητά νέους τόπους αλλά και νέους 

τρόπους διακοπών. Επιπλέον ασκείται έντονη κριτική για τις συνέπειες του 

συμβατικού τουρισμού στο περιβάλλον, φυσικό και δομημένο αλλά και στη 

νοοτροπία, στα ήθη και έθιμα των ανθρώπων στις περιοχές που 

αναπτύσσεται.  

Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού ή 

όπως έχει επικρατήσει να λέγονται, εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

Τέτοιας μορφής τουρισμού είναι και η πεζοπορία και η ορειβασία.    
Στόχος της εργασίας - προμελέτης είναι η οργανωμένη διαμόρφωση του 

χώρου του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού ώστε να 

γίνει περισσότερο ελκυστικός στους πεζοπόρους, ορειβάτες και 

περιηγητές. Οργάνωση που θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διευκολύνονται μερικές απλές δραστηριότητες αναψυχής όπως 

πεζοπορία, ορειβασία, ξεκούραση και απόλαυση της φύσης και του 

τοπίου, υπαίθρια γεύματα, κ.τ.λ., με γνώμονα   την αισθητική βελτίωση του 

τοπίου καθώς επίσης και την βελτίωση της υγείας και της αντοχής του 

φυσικού περιβάλλοντος.  

Τόσο η οργάνωση και οι προτεινόμενες επεμβάσεις όσο και η υλοποίηση 

τους προτείνεται να γίνουν με βάση τις αρχές της αρχιτεκτονικής του 

τοπίου, του βαθμού αντοχής του φυσικού πόρου για αναψυχή και 

γενικότερα στα πλαίσια της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.  



Πρέπει να τονιστεί ότι για την υλοποίηση των προτεινόμενων 

παρεμβάσεων απαιτείται η εκπόνηση οριστικής μελέτης, μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και οι 

αδειοδοτήσεις από τα αρμόδια Δασαρχεία Σπάρτης και Κυνουρίας. 

Σκοπός εκπόνησης της εργασίας – προμελέτης

Η εργασία στηρίχθηκε στη γνώση της περιοχής του Οικολογικού Πάρκου 

από την πολυετή παρουσία του γράφοντος στην περιοχή και την 

πραγματοποίηση πολυάριθμων πεζοποριών, τις πρόσθετες επιτόπιες 

επισκέψεις, τις μελέτες «Διαχειριστικό σχέδιο προστασίας / μελέτη 

εφαρμογής φαραγγιών ποταμού – χειμάρρου Τάνου (δίκτυο πεζοπορικών 

διαδρομών)» και «Διαχειριστικό σχέδιο προστασίας / μελέτη εφαρμογής 

φαραγγιών ποταμού – χειμάρρου Βρασιάτη  (δίκτυο πεζοπορικών 

διαδρομών)», τις υπάρχουσες σηματοδοτημένες πεζοπορικές και 

ορειβατικές διαδρομές, το διεθνές μονοπάτι Ε4 και εθνικό μονοπάτι 33 που 

διέρχονται από την περιοχή, τα υφιστάμενα τοπικά δίκτυα πεζοπορικών 

διαδρομών (π.χ. Πολύδροσο) και τις μονωμένες προσπάθειες τοπικών 

συλλόγων καθαρισμού μονοπατιών και δημιουργίας πεζοπορικών 

διαδρομών (π.χ. Λεωνίδιο και Βέρβενα).  

 

 είναι ο σχεδιασμός δικτύου 

πεζοπορικών διαδρομών του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα – Υγρότοπου 

Μουστού ώστε να αποτελέσει την κατευθυντήρια γραμμή για την 

εκπόνηση οριστικής μελέτης όπου θα οριστικοποιηθεί η τελική επιλογή 

των διαδρομών και η οργάνωση του δικτύου. Θα τεθούν επίσης οι βασικές 

αρχές του σχεδιασμού και τα κριτήρια κατηγοριοποίησης των 

πεζοπορικών διαδρομών και οργάνωσης του δικτύου. Οι διαδρομές θα 

κωδικοποιηθούν και αριθμηθούν για να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες. Θα 

προσδιοριστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια η πορεία τους, η οποία 

θα οριστικοποιηθεί με την εκπόνηση της οριστικής μελέτης. Επίσης θα 

γίνει προσδιορισμός των απαιτούμενων εργασιών και εκτίμηση του 

προϋπολογισμού της απαιτούμενης δαπάνης υλοποίησης του έργου.  

• Αναγνώριση τοπίου - Υπάρχουσα κατάσταση 
 

o Στην περιοχή του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα και του Υγροτόπου 

Μουστός υπάρχει πληθώρα παλιών μονοπατιών που συνέδεαν τα 



χωριά, πολλά από τα οποία διατηρούνται σε σχετικά καλή κατάσταση. 

Η γενική όμως εικόνα είναι αυτή της εγκατάλειψης καθώς η διάνοιξη 

δρόμων κάθε κατηγορίας (επαρχιακών και τοπικών) καθώς και πολλών 

αγροτικών και δασικών πολλά από τα παλιά μονοπάτια 

καταστράφηκαν ή εγκαταλείφθηκαν και τμήματά τους μόνο 

διατηρούνται. Παρόλα αυτά τα εναπομείναντα τμήματα είναι αρκετά και 

μπορούν να αξιοποιηθούν για τον πεζοπορικό και ορειβατικό τουρισμό 

σε συνδυασμό με τους αγροτοδασικούς δρόμους.  

Στην περιοχή του Πάρνωνα υπάρχουν ορισμένες σηματοδοτημένες 

πεζοπορικές και ορειβατικές διαδρομές

o Αξιοσημείωτο και ενδεικτικό της αξίας των πεζοπορικών διαδρομών 

του Οικολογικού Πάρκου είναι το γεγονός ότι από την περιοχή του 

Πάρνωνα διέρχονται το 

 που προσφέρουν δυνατότητες 

προσέλκυσης επισκεπτών. 

διεθνές μονοπάτι Ε4 και το εθνικό μονοπάτι 33

Η διαδρομή που ακολουθεί το διεθνές μονοπάτι Ε4, από βορρά προς 

νότο είναι από χωριό Άνω Δολιανά, αφού περάσει από την τοποθεσία 

Φονεμένοι απ’ όπου συνδέεται και το χωριό Άγιος Πέτρος, συνεχίζει 

προς το χωριό Καρυές (Αράχωβα) κ αι το χωριό Βρέσθενα γ ια να 

συνεχίσει την πορεία του προς τη Σπάρτη. Η διαδρομή ακολουθεί 

κυρίως αγροτικούς και δασικούς χωματόδρομους και η σήμανσή της 

είναι ικανοποιητική μέχρι τους Φονεμένους, ελλιπής μέχρι τις Καρυές 

και σχεδόν ανύπαρκτη μέχρι Βρέσθενα και σε κάθε περίπτωση 

θεωρείται μη επαρκής.   

.  

Το εθνικό μονοπάτι 33 διατρέχει όλη την έκταση του Οικολογικού 

Πάρκου από βορρά προς νότο από το χωριό Άγιος Πέτρος μέχρι το 

χωριό Κρεμαστή και συνεχίζοντας νότια προς το όρος Χιονοβούνι και 

το χωριό Λαμπόκαμπος. Η διαδρομή που ακολουθεί αρχικά ακολουθεί 

τον επαρχιακό δρόμο Άγιος Πέτρος – Άστρος και διέρχεται από τη 

Μονή Μαλεβής και με μονοπάτι συνεχίζει προς το οροπέδιο του 

Προφήτη Ηλία, κάτω από την κορυφή του Πάρνωνα, και στη συνέχεια 

προς το καταφύγιο του Πάρνωνα στη θέση Φρουτζάτου Το τμήμα αυτό 

είναι και η πιο γνωστή και χρησιμοποιούμενη διαδρομή πεζοπορίας και 

ορειβασίας του Πάρνωνα καθώς συνδέεται με την ανάβαση στην 

κορυφή Μεγάλη Τούρλα (1934 μ.). Γι’ αυτό και το μονοπάτι είναι σε 



καλή κατάσταση και η σήμανση της διαδρομής είναι ικανοποιητική και 

μικρές μόνο βελτιώσεις χρειάζεται. Μετά το ορειβατικό καταφύγιο το 

εθνικό μονοπάτι 33 ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο πλέον δασικό 

δρόμο Άγιος Πέτρος - Βαμβακού προς το μικρό καταφύγιο του 

δασαρχείου Σπάρτης  βορειοανατολικά του χωριού Πολύδροσο και 

κοντά στο δασικό δρόμο. Στη συνέχεια ακολουθώντας ως επί το 

πλείστον χωμάτινους δασικούς δρόμους περνά από το χωριό 

Πλατανάκι και μετά κυρίως από μονοπάτια προς τα χωριά Παλαιοχώρι 

και Κοσμάς. Η σήμανση στο τμήμα αυτό είναι σχεδόν ανύπαρκτη και τα 

μονοπάτια εγκαταλειμμένα. Από το χωριό Κοσμάς κυρίως από 

αγροτικούς χωματόδρομους κατευθύνεται προς τα χωριά Βλησιδιά, 

Κουνουπιά, Μάρι και Κρεμαστή. Από εκεί, μετά από ένα τμήμα δασικού 

χωματόδρομου, ακολουθεί μονοπάτι και διασχίζει το Χιονοβούνι και 

φθάνει το χωριό Λαμπόκαμπος. Η σήμανση στο τμήμα αυτό είναι αραιή 

και μη επαρκής. Η κατάσταση του μονοπατιού είναι σχετικά καλή ενώ η 

σήμανση είναι ικανοποιητική. 

o Οι ορειβατικές διαδρομές προς την κορυφή του Πάρνωνα 

συμπληρώνονται με την διαδρομή από το χωριό Βαμβακού προς το 

ορειβατικό καταφύγιο του Πάρνωνα. Είναι επίσης η πιο γνωστή 

ανάβαση προς το καταφύγιο και τα μονοπάτια και η σήμανση της 

διαδρομής είναι σε καλή κατάσταση. 

o Οι διαδρομές του διεθνούς μονοπατιού Ε4, του εθνικού μονοπατιού 33 

και  η διαδρομή Βαμβακού – Καταφύγιο Πάρνωνα δεν είναι οι μόνες 

σηματοδοτημένες διαδρομές στην περιοχή. Ένα πολύ αξιόλογο τοπικό 

δίκτυο διαδρομών έχει διαμορφωθεί με βάση το χωριό Πολύδροσο 

(Τσίντζινα). Τα μονοπάτια των διαδρομών έχουν πρόσφατα καθαριστεί 

και οι διαδρομές έχουν σηματοδοτηθεί και συνδέουν το χωριό 

Πολύδροσο με τα χωριά Βασσαράς, Βέροια και Αγριάνοι, μικρότερες 

διαδρομές οδηγούν σε σημαντικ ά σημεία γύρω από το χωριό (Μονή 

Αγίων Αναργύρων, ξωκλήσι Αγ. Ιωάννη κ.α.) και συμπληρώνεται με τις 

διαδρομές προς τις κορυφές Ψάρι (1839 μ.) και Προφήτης Ηλίας 

(Μεγαναηλιάς, 1780 μ.). Οι διαδρομές έχουν αριθμηθεί και ονομαστεί, η 

δε σήμανση κάθε διαδρομής έχει διαφορετικό χρώμα και σχήμα. 



o Προσπάθεια διαμόρφωσης πεζοπορικών διαδρομών γίνεται επίσης 

στο Λεωνίδιο και ήδη έχουν καθαριστεί και σηματοδοτηθεί μικρές 

διαδρομές γύρω από την πόλη. 

 

• Βασικές αρχές σχεδίασης του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών 
 

Το συνολικό σκεπτικό της αντιμετώπισης του θέματος θα πρέπει να 

βασίζεται στο σκεπτικό της δημιουργίας ενός Ενιαίου Δικτύου 

Πεζοπορικών Διαδρομών. Γενικά θα πρέπει να αποφεύγονται οι 

μεμονωμένες διαδρομές και κάθε μία διαδρομή θα πρέπει να συνδυάζεται 

με άλλη. 

Το δίκτυο μονοπατιών θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

o Οι πεζοπορικές διαδρομές θα αναδεικνύουν την περιβαλλοντική και 

οικολογική σημασία του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα – Υγρότοπου 

Μουστού και παράλληλα θα ενισχύσουν την ορεινή οικονομία μέσω της 

ενθάρρυνσης και προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού.   

o Οι διαδρομές θα πρέπει να συνδέουν, όσο είναι δυνατόν, χωριά με 

έστω και στοιχειώδη υποδομή διαμονής και εστίασης ή να δημιουργούν 

εκείνες τις προϋποθέσεις επισκεψιμότητας που θα ενθαρρύνουν τη 

δημιουργία αυτών. 

o Θα επιδιωχθεί η διευκόλυνση της πρόσβασης, ανάδειξης και 

αξιοποίησης των σημείων ενδιαφέροντος της περιοχής 

(παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, μονές, εκκλησίες, 

σπήλαια, μύλους, πηγές, περιοχές προστασίας, φυσικά τοπία κ.λ.π.)  

o Θα δημιουργηθούν, πέραν των μεγάλων διαδρομών, και μικρές και 

εύκολες πεζοπορικές διαδρομές γύρω από τα χωριά π.χ. Άγιος 

Πέτρος, Καστάνιτσα, Πλάτανος, Σίταινα, Καρυές, Πραστός, Κοσμάς, 

Γεράκι, και τον υγρότοπο Μουστού, με σκοπό τη διεύρυνση των 

προσελκυόμενων επισκεπτών, π.χ. οικογένειες με παιδιά, άνθρωποι 

μεγαλύτερης ηλικίας, άνθρωποι με μέτρια φυσική κατάσταση κ.λ.π. 

o Οι επιμέρους διαδρομές του δικτύου θα δίνουν τη δυνατότητα για την 

πραγματοποίηση μονοήμερων εκδρομών 



o Θα δημιουργούνται κυκλικές διαδρομές και τοπικά μικρά δίκτυα 

διαδρομών ώστε να αναδεικνύονται και οι επιμέρους περιοχές του 

Οικολογικού Πάρκου 

o Οι διαδρομές του δικτύου θα ενώνουν τα χωριά της περιοχής 

αξιοποιώντας τα παλιά μονοπάτια.  

o Οι διαδρομές του δικτύου θα αξιοποιούν τα μονοπάτια διεθνούς (Ε4) ή 

εθνικής εμβέλειας (33) που έχουν χαραχθεί στην περιοχή, οι 

ορειβατικές διαδρομές που έχουν σχεδιαστεί προς την κορυφή του 

Πάρνωνα, και τα τοπικά δίκτυα μονοπατιών που έχουν σχεδιαστεί σε 

επιμέρους περιοχές του Πάρκου.   

o Το δίκτυο των διαδρομών θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να 

δίνεται η δυνατότητα πεζοπορικής διάσχισης όλου του Οικολογικού 

Πάρκου. Αυτό φυσικά σημαίνει μια πολυήμερη διάσχιση με 

διανυκτερεύσεις σε χωριά της περιοχής είτε στην ύπαιθρο. Οι 

διασχίσεις μπορεί να είναι τόσο από Βορρά προς Νότο όσο και από 

Δυτικά προς Ανατολικά (φυσικά και αντίστροφα). Οι διασχίσεις αυτές 

θα προκύψουν με κατάλληλη επιλογή από τις διαδρομές του δικτύου 

και μπορούν να είναι περισσότερες από μία, με την έννοια ότι θα 

μπορούν να περιλαμβάνουν είτε περισσότερο ορειβατικές διαδρομές με 

αναβάσεις σε κορυφές είτε πιο εύκολες περισσότερο με διελεύσεις από 

τα χωριά και τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής. 

o Η προβολή του δικτύου θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο του 

αλλά και των επιμέρους δυνατοτήτων του με τις εύκολες πεζοπορικές 

διαδρομές γύρω από τα χωριά και τις πολυήμερες διασχίσεις. 

  

• Περιγραφή της οργάνωσης του δικτύου 
 

Η οργάνωση του δικτύου που περιγράφεται κατωτέρω αφορά την πλήρη 

ανάπτυξή του και τελική του διαμόρφωση. Από τις διαδρομές που το 

αποτελούν στη φάση της οριστικής μελέτης θα γίνει τελικώς η επιλογή για 

την οριστική διαμόρφωση του δικτύου των φάσεων και του 

προϋπολογισμού των έργων – εδώ δίνεται μια προεκτίμηση - ανάλογα τη 

χρησιμότητα της κάθε διαδρομής και τα ήδη εκτελεσμένα έργα μονοπατιών 



στην περιοχή. Στη τελική μελέτη θα οριστικοποιηθεί επίσης η τελικέ 

κωδικοποίηση, η ονομασία του και αρίθμηση των διαδρομών. 

o Κατηγορίες διαδρομών  

Οι διαδρομές του δικτύου χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το 

σκοπό για τον οποίο σχεδιάζονται.  

Η οργάνωση και ο σχεδιασμός του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών 

του Οικολογικού Πάρκου βασίζεται στις διαδρομές διάσχισης που 

αποτελούνται από επιμέρους αυτοτελή και ανεξάρτητα τμήματα.  

Οι διαδρομές διάσχισης συμπληρώνονται από ειδικές διαδρομές με τις 

οποίες προσεγγίζονται σημεία ενδιαφέροντος όπως κάστρα, κορυφές, 

μονές, ξωκλήσια κ.α. που δεν βρίσκονται πάνω στις διαδρομές αυτές.  

Σε επιλεγμένες περιοχές της περιοχής του Οικολογικού Πάρκου, 

κυρίως γύρω από χωριά, διαμορφώνονται τοπικές διαδρομές που 

αποτελούν μικρά τοπικά δίκτυα προς επιμέρους και τοπικά σημεία 

ενδιαφέροντος και πρόκειται κυρίως για εύκολες και μικρές διαδρομές.  

Τέλος επισημαίνονται οι διαδρομές φαραγγιών

o 

 οι οποίες μπορούν να 

πραγματοποιηθούν κάτω από ορισμένες συνθήκες και απευθύνονται 

σε έμπειρους πεζοπόρους και ορειβάτες.  

 

Οι διαδρομές διάσχισης είναι ο κορμός των διαδρομών του δικτύου. 

Διατρέχουν όλη την έκταση του Οικολογικού Πάρκου και περνούν από 

όλα τα χωριά και τα περισσότερα σημεία ενδιαφέροντος. Αποτελούνται 

από ενδιάμεσα τμήματα τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν σαν 

αυτοτελείς διαδρομές από ένα σημείο σε ένα άλλο, από έναν σταθμό 

σε έναν άλλο. Ακολουθώντας κανείς αυτά τα επιμέρους τμήματα, 

μπορεί να διασχίσει όλο το οικολογικό Πάρκο ή τμήμα του είτε από το 

βορρά προς το νότο είτε από τη δύση προς την ανατολή έχοντας 

μάλιστα δυνατότητα διαφορετικών επιλογών της πορείας του. Μπορεί 

επιπλέον να επιλέξει μικρότερη διάσχιση και να επιστρέψει στην 

αφετηρία του από διαφορετική διαδρομή πραγματοποιώντας κυκλική 

πορεία.     

Διαδρομές διάσχισης 

Η διαδρομή του εθνικού μονοπατιού 33 όπως αναφέρθηκε παραπάνω 

διασχίζει σχεδόν όλη την περιοχή του Οικολογικού Πάρκου από τον 



Άγιο Πέτρο και μπορεί να θεωρηθεί διαδρομή διάσχισης. Η 

χρησιμοποίηση όμως πολλών χωμάτινων ή ασφαλτοστρωμένων 

δρόμων και όχι μονοπατιών δεν την καθιστά ελκυστική. Τα τμήματά του 

όμως, που είναι μονοπάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 

σχεδίαση των διαδρομών διάσχισης του Οικολογικού Πάρκου. Γενικά 

το εθνικό μονοπάτι 33 χρειάζεται επαναχάραξη και το δίκτυο 

μονοπατιών του Οικολογικού Πάρκου που σχεδιάζεται εδώ μπορεί να 

βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. 

Έχουν σχεδιαστεί τρεις βασικές διαδρομές διάσχισης του Οικολογικού 

Πάρκου και τους έχουν δοθεί οι κωδικοί Δ1, Δ2, Δ3 και Δ4. 

Η διαδρομή διάσχισης Δ1

Στον πίνακα των διαδρομών παρακάτω φαίνεται η αρίθμηση και η 

κωδικοποίηση των τμημάτων της διαδρομής. Διαφορετικές επιλογές 

της πορείας δίνονται με τις τμηματικές διαδρομές Κάστρο Ωριάς – 

Σίταινα, Σίταινα – οροπέδιο Προφήτη Ηλία – τμήμα εθνικού μονοπατιού 

33 – Μονή Μαλεβής – Άγιος Πέτρος ή Ξηροκάμπι, Σίταινα – Πραστός, 

και Άγιος Βασίλειος – Μονή Έλωνας. Τα τμήματα αυτά δημιουργούν 

και κυκλικές διαδρομές μέσα στη διαδρομή διάσχισης Δ1. Τέλος 

 με τα τμήματά της με κατεύθυνση από βορρά 

προς νότο ξεκινά από το χωριό Βέρβενα και καταλήγει στο χωριό 

Γεράκι και τη βυζαντινή καστροπολιτεία. Διαφορετική εκκίνηση και 

παραλλαγή της διαδρομής  Δ1 γίνεται από τη Μονή Λουκούς και τον 

αρχαιολογικό χώρο Εύα και ενώνεται με την προηγούμενη νότια του 

Αγίου Ιωάννη κοντά στο Κάστρο της Ωριάς.  

Η διαδρομή ακολουθεί την πορεία: Βέρβενα, Άνω Δολιανά, τμήμα 

διεθνούς μονοπατιού Ε4, Καστρί (Άγιος Νικόλαος), Καράτουλας, Ωριά, 

Έλατος, Άγιος Πέτρος, Ξηροκάμπι, Πλάτανος, Σίταινα, Καστάνιτσα, 

Πραστός, Άγιος Βασίλειος, τμήμα εθνικού μονοπατιού 33, Παλαιοχώρι, 

Κοσμάς, Γεράκι. Η παραλλαγή της διαδρομής ακολουθεί την πορεία: 

Καναλάκια, αρχαιολογικός χώρος Εύας, Μονή Λουκούς, αρχαιολογικός 

χώρος Ελληνικό, Ορεινή Μελιγού, Άγιος Ιωάννης, Πλάτανος. Τα 

επιμέρους τμήματα της διαδρομής αριθμούνται και κωδικοποιούνται 

από χωριό σε χωριό ή άλλο σημείο ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας το 

αρχικό Δ1 και στη συνέχεια αύξοντα αριθμό ήτοι: Δ1.1, Δ1.2, Δ1.3, …. 

και ούτω καθ’ εξής.  



διαφορετική εκκίνηση της διαδρομής μπορεί να θεωρηθεί και το χωριό 

Χάραδρος που ενώνεται με το χωριό Πλάτανος με την διαδρομή Δ1.18. 

Παραλλαγή της διάσχισης μπορεί επίσης να θεωρηθεί το τμήμα του 

εθνικού μονοπατιού 33 από το παλιό καταφύγιο του Δασαρχείου προς 

το χωριό Παλατανάκι και μέχρι το χωριό Παλαιοχώρι. Στην πορεία της 

η διαδρομή αυτή συναντά άλλες διαδρομές του δικτύου πεζοπορικών 

διαδρομών του Οικολογικού Πάρκου με τις οποίες δίνονται 

διαφορετικές επιλογές. Οι διαδρομές είναι οι ειδικές διαδρομές 

ανάβασης προς την κορυφή Ψάρι, σύνδεσης με το τοπικό δίκτυο 

Πολύδροσου, τη διαδρομή Δ4.6 Βαμβακού – Άγιος Βασίλειος και ειδική 

διαδρομή κορυφή Μεγάλη Τούρλα – Πολύδροσο και περιγράφονται 

παρακάτω στις αντίστοιχες κατηγορίες. Το τμήμα του εθνικού 

μονοπατιού 33 από το καταφύγιο στην τοποθεσία Φρουτζάτου μέχρι το 

παλιό καταφύγιο του Δασαρχείου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί διότι 

πλέον βρίσκεται πάνω σε ασφαλτόδρομο. 

Η διαδρομή διάσχισης Δ2

Η 

 με τα τμήματά της με κατεύθυνση από τη 

δύση προς την ανατολή ξεκινά από το χωριό Καλλιθέα και καταλήγει 

στο Λεωνίδιο. Η διαδρομή ακολουθεί την πορεία: Καλλιθέα, Κοσμάς, 

τμήμα εθνικού μονοπατιού 33, Μονή Έλωνας, Λεωνίδιο. Παραλλαγές 

της διαδρομής γίνονται με τις τμηματικές διαδρομές Κοσμάς – Βλησιδιά 

και Κοσμάς – Λεωνίδιο. 

Τα επιμέρους τμήματα της διαδρομής αριθμούνται και κωδικοποιούνται 

από χωριό σε χωριό ή άλλο σημείο ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας το 

αρχικό Δ2 και στη συνέχεια αύξοντα αριθμό ήτοι: Δ2.1, Δ2.2, Δ2.3, …. 

και ούτω καθ’ εξής. Στον πίνακα των διαδρομών παρακάτω φαίνεται η 

αρίθμηση και η κωδικοποίηση των τμημάτων της διαδρομής.  

διαδρομή διάσχισης Δ3 με τα τμήματά της με κατεύθυνση από τη 

δύση προς την ανατολή ξεκινά από το χωριό Βρέσθενα και καταλήγει 

στο Λεωνίδιο. Η διαδρομή ακολουθεί την πορεία: Βρέσθενα, 

Βαμβακού, Καταφύγιο Πάρνωνα, οροπέδιο Προφήτη Ηλία, Καστάνιτσα, 

διαδρομή Δ1.4, Πραστός, Μονή Καρυάς, Παλαιόχωρα, Άνω Τυρός, 

Σαπουνακαίϊκα, Πέρα Μέλανα, Πραγματευτής,   Λεωνίδιο. Μικρή 

παραλλαγή της διάσχισης γίνεται με την διαδρομή Μονή Καρυάς  - 

Ορεινό Κορακοβούνι. Τα επιμέρους τμήματα της διαδρομής 



αριθμούνται και κωδικοποιούνται από χωριό σε χωριό ή άλλο σημείο 

ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας το αρχικό Δ3 και στη συνέχεια 

αύξοντα αριθμό ήτοι: Δ3.1, Δ3.2, Δ3.3, …. και ούτω καθ’ εξής. Στον 

πίνακα των διαδρομών παρακάτω φαίνεται η αρίθμηση και η 

κωδικοποίηση των τμημάτων της διαδρομής.  

Η διαδρομή διάσχισης Δ4 με τα τμήματά της με κατεύθυνση από βορρά 

προς νότο ξεκινά από το χωριό Βέρβενα και διασχίζει το δυτικό τμήμα 

του Πάρνωνα καταλήγοντας στο χωριό Κοσμάς. Η πορεία που 

ακολουθεί είναι Βέρβενα, Βούρβουρα, Καρυές, Βαρβίτσα, Βαμβακού 

και στο σημείο αυτό έχει δύο επιλογές. Η μία συνεχίζει προς το χωριό 

Βέροια και στη συνέχεια μεσω του τοπικού δικτύου του Πολύδροσου 

περνά από την κορυφή Ψάρι και καταλήγει στον Κοσμά μέσω της 

ειδικής διαδρομής ,  

 

o 

Ειδικές Διαδρομές 

Οι ειδικές διαδρομές όπως αναφέρθηκε παραπάνω είναι μεμονωμένα 

μονοπάτια που συνδέουν σημεία ενδιαφέροντος με τις διαδρομές 

διάσχισης. Οι διαδρομές αυτές είναι οι ακόλουθες: Περδικόβρυση – 

Μονή Προδρόμου, ανάβαση στον αρχαιολογικό χώρο Ελληνικό, 

ανάβαση στο Κάστρο της Ωριάς, διαδρομή προς τον καταρράκτης 

Λεπίδας, από το χωριό Πλάτανος προς το φαράγγι Σπηλάκιας, 

καταρράκτης Λούλουγκα, ανάβαση από το οροπέδιο του Προφήτη Ηλία 

στην κορυφή Μεγάλη Τούρλα,  ορειβατική διαδρομή από τη κορυφή 

Μεγάλη Τούρλα μέχρι το τοπικό δίκτυο διαδρομών στο χωριό 

Πολύδροσο, σύνδεση του εθνικού μονοπατιού 33 με το τοπικό δίκτυο 

πεζοπορικών διαδρομών του Πολύδροσου, ανάβαση από το 

Πλατανάκι στην κορυφή Ψάρι, ανάβαση από την Παλαιόχωρα στην 

κορυφή του Ωριώντα, προσέγγιση της ερειπωμένης Μονή Ταξιαρχών 

από τη διαδρομή Δ1.19, προσέγγιση της Μονής Αγίου Νικολάου 

Σίντζας, προσέγγιση επίσης του αρχαίου ναού Απόλλωνα Τυρίτη, από 

τη διαδρομή Δ2.3 και από το χωριό Κρεμαστή στον οικισμό Γκιότσαλι. 

  

Τοπικές διαδρομές – τοπικά δίκτυα διαδρομών 



Τοπικές διαδρομές που διαμορφώνουν μικρά τοπικά δίκτυα διαδρομών 

δημιουργούνται: στον υγρότοπο Μουστός, στο σύμπλεγμα των χωριών 

Βέρβενα, Κούτρουφα και Βούρβουρα, στο χωριό Καστρί και τα γύρω 

του χωριά, στο χωριό Καρυές με διάφορες διαδρομές (προς τους 

καστανεώνες, το δάσος με τους κέδρους, τη κορυφή Τσούκα και το 

χωριό Βούρβουρα), στο χωριό Βαρβίτσα με  την ανάβαση στο Μετερίζι 

μέχρι το καταφύγιο αλλά και τη σύνδεσή του με τα χωριά Καρυές και 

Βαμβακού, γύρω από το χωριό Πλάτανος, στο χωριό Καστάνιτσα προς 

τους καστανεώνες και τη Μονή Κοντολινάς,  στο χωριό Παλαιοχώρι 

προς τις καταβόθρες και τον αρχαιολογικό χώρο, το Λεωνίδιο προς τη 

Βασκίνα και τα γύρω ξωκλήσια, γύρω από το χωριό Τυρός προς τα 

οροπέδια Παλαόχωρας και Πρέγασου, στο χωριό Πηγ άδι προς τα 

γύρω χωριά Πούλιθρα, Πελέτα, την παραλία Φωκιανός και στο μακρινό 

παραθαλάσσιο Κυπαρίσσι που επίσης ενώνεται με το εθνικό μονοπάτι 

33.  

Οι τοπικές διαδρομές προσφέρουν τη δυνατότητα γνωριμίας με το 

περιβάλλον των χωριών και τις κρυμμένες ομορφιές τους. 

Απευθύνονται κυρίως στους περιπατητές και μη έμπειρους 

πεζοπόρους και ορειβάτες από την άποψη ότι πρόκειται ως επί το 

πλείστον για εύκολες και μικρές διαδρομές.  

Οι διαδρομές αυτές σχεδιάστηκαν περισσότερο ενδεικτικά γιατί οι 

τοπικές συνθήκες δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις απόλυτα γνωστή 

και χρήζουν μεγαλύτερης επιτόπιας διερεύνησης στη φάση της 

οριστικής μελέτης. Το δε μήκος των διαδρομών στον πίνακα παρακάτω 

υπολογίζεται στο σύνολο των διαδρομών κάθε περίπτωσης. 

    

o 

Οι διαδρομές φαραγγιών πραγματοποιούνται μέσα από την κοίτη των 

ποταμών, ορισμένες μόνον εποχές του χρόνου, κυρίως καλοκαίρι και 

απαιτούν κατάλληλο εξοπλισμό παρότι δεν παρουσιάζουν πολλές 

τεχνικές δυσκολίες (σχοινοαναρρίχηση κ.λ.π) αλλά σχεδόν πάντα 

έχουν συνεχή ροή νερού. Απευθύνονται κυρίως σε έμπειρους 

πεζοπόρους και ορειβάτες. 

Διαδρομές φαραγγιών 



Οι διαδρομές φαραγγιών είναι: 

 Ποταμός Τάνος: αποτελείται από δύο τμήματα. Το πρώτο από το 

γεφύρι του ποταμού στο δρόμο προς το χωριό Στόλος μέχρι το χωριό 

Περδικόβρυση και το δεύτερο μέχρι τον Άγιο Πέτρο.   

Ποταμός Βρασιάτης: με τα επιμέρους τμήματα α) Ζαρμπάνιτσα που 

ξεκινά λίγο νοτιοδυτικά του χωριού Άγιος Ανδρέας κοντά στη θέση 

Σιντοβίστρα μέχρι την τοποθεσία Τριπόταμα και τον καταρράκτη 

Λούλουγκα, β) Σπηλάκια από τη διασταύρωση του προηγουμένου 

μέχρι το χωριό Πλάτανος και γ) Καταφύγι από Τριπόταμα μέχρι το 

χωριό Καστάνιτσα 

Ποταμός Δαφνώνας:

• Πίνακες διαδρομών 

 από το Λεωνίδιο μέχρι τη Μονή Έλωνας  

Στις διαδρομές αυτές δεν προτείνονται παρεμβάσεις παρά μόνον 

σήμανση για την πρόσβαση σ’ αυτές . 

 

  
 Οι βασικές διαδρομές διάσχισης του δικτύου είναι: 
 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ 
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΗΚΟΣ 
1 Δ1.1 ΓΕΡΑΚΙ - ΚΟΣΜΑΣ 13.487 
2 Δ1.2 33 (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ) - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4.029 
3 Δ1.3 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΡΑΣΤΟΣ 9.410 
4 Δ1.4 ΠΡΑΣΤΟΣ - ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 5.020 
5 Δ1.5 ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ - ΣΙΤΑΙΝΑ 5.201 
6 Δ1.6 ΣΙΤΑΙΝΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ 6.255 
7 Δ1.7 ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ 9.457 
8 Δ1.8 ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 6.051 
9 Δ1.9 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΣΤΡΙ 7.833 

10 Δ1.10 ΚΑΣΤΡΙ - Ε4 4.060 
11 Δ1.11 ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ - ΒΕΡΒΕΝΑ 4.506 
12 Δ1.12 ΣΙΤΑΙΝΑ - ΚΑΣΤΡΟ ΩΡΙΑΣ - Δ1.7 7.785 
13 Δ1.13 ΣΙΤΑΙΝΑ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 6.231 
14 Δ1.14 Δ1.7 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.980 
15 Δ1.15 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ 3.215 
16 Δ1.16 ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ 3.740 
17 Δ1.17 ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ 5.541 
18 Δ1.18 ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΧΑΡΑΔΡΟΣ 3.834 
19 Δ1.19 ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12.153 
20 Δ1.20 Δ1.19 (ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ) - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 1.432 
21 Δ1.21 ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ - Δ1.8 (ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ) 3.742 
22 Δ1.22 Δ1.5 (ΣΙΤΑΙΝΑ) - Δ1.4 (ΠΡΑΣΤΟΣ) 5.486 
23 Δ1.23 ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ - ΚΑΝΑΛΑΚΙΑ 7.513 
24 Δ2.1 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - Δ1.1 (ΚΟΣΜΑΣ) 9.432 
25 Δ2.2 33 (ΚΟΣΜΑΣ) - ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ 8.979 



26 Δ2.3 ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ 14.882 
27 Δ2.4 ΚΟΣΜΑΣ - Δ2.3 (ΛΕΩΝΙΔΙΟ) 13.159 
28 Δ2.5 Δ2.4 (ΚΟΣΜΑΣ ή ΛΕΩΝΙΔΙΟ) - ΒΛΗΣΙΔΙΑ 3.379 
29 Δ3.1 ΒΡΕΣΘΕΝΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΥ 7.370 
30 Δ3.2 ΒΑΜΒΑΚΟΥ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΝΩΝΑ 3.773 
31 Δ3.3 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 5.978 
32 Δ3.4 ΠΡΑΣΤΟΣ - ΜΟΝΗ ΚΑΡΥΑΣ 6.944 
33 Δ3.5 ΜΟΝΗ ΚΑΡΥΑΣ - ΑΝΩ ΤΥΡΟΣ 11.397 
34 Δ3.6 ΑΝΩ ΤΥΡΟΣ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΪΚΑ 3.220 
35 Δ3.7 ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΪΚΑ - ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΑ 4.333 
36 Δ3.8 ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ 3.737 
37 Δ3.9 Δ3.8 (ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ) - ΛΕΩΝΙΔΙΟ 4.640 
38 Δ3.10 ΜΟΝΗ ΚΑΡΥΑΣ - ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 5.007 
39 Δ4.1 ΒΕΡΒΕΝΑ - ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ 8.342 
40 Δ4.2 ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ - ΚΑΡΥΕΣ 9.145 
41 Δ4.3 ΚΑΡΥΕΣ - ΒΑΡΒΙΤΣΑ 4.253 
42 Δ4.4 ΒΑΡΒΙΤΣΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΥ 4.323 
43 Δ4.5 ΒΑΜΒΑΚΟΥ - ΒΕΡΟΙΑ 7.348 
44 Δ4.6 ΒΑΜΒΑΚΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17.902 

  ΣΥΝΟΛΟ  297.504 
 
 
 Τα τμήματα των μονοπατιών 33 και Ε4

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Ε4 ΚΑΙ 33 

 που χρησιμοποιούνται στο 
δίκτυο είναι: 
 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΜΗΚΟΣ 
1 33 ΚΟΣΜΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 9.090 
2 33 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ 5.684 
3 33 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ – ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 10.229 
4 33 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ 5.227 
5 33 ΟΡΟΠΕΔΙΟ - ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ 6.006 
6 Ε4 ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ - ΔΙΑΣΕΛΟ Ε4 2.213 
7 Ε4 ΔΙΑΣΕΛΟ Ε4 - ΚΑΡΥΕΣ 12.870 
8 Ε4 ΚΑΡΥΕΣ - ΒΡΕΣΘΕΝΑ 10.603 
  ΣΥΝΟΛΟ 67.426 

  
 Οι ειδικές διαδρομές

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

 προσέγγισης των απομακρυσμένων σημείων 

ενδιαφέροντος είναι:  

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΗΚΟΣ 
1 Ε1 ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ - ΜΟΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1.687 
2 Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 430 
3 Ε3 ΚΑΣΤΡΟ ΩΡΙΑΣ 449 
4 Ε4 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 1.017 
5 Ε5 ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΠΗΛΑΚΙΑ 1.949 
6 Ε6 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΛΟΥΛΟΥΓΚΑ 639 
7 Ε7 ΚΟΡΥΦΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΛΑ 1.315 
8 Ε8 ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ - 33 1.594 
9 Ε9 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ - ΠΗΛΑΛΙΣΤΡΑ 3.566 
10 Ε10 ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 447 



11 Ε11 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΝΤΖΑΣ 342 
12 E12 ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΛΑ - ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ 8.613 
13 Ε13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΙΤΗΣ 1.241 
14 E14 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΩΡΙΩΝΤΑΣ 1.617 
15 Ε15 ΚΟΡΥΦΗ ΨΑΡΙ - ΚΟΣΜΑΣ 8.001 
16 Ε16 ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 963 
17 Ε17 ΚΡΕΜΑΣΤΗ - ΓΚΙΟΤΣΑΛΙ 3.497 
  ΣΥΝΟΛΑ 37.367 

 
 
 

Οι τοπικές διαδρομές

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

 που ήδη υπάρχουν και οι νέες που μπορούν να 

διαμορφωθούν γύρω από τα χωριά και τον υγρότοπο Μουστός και 

αποτελούν μικρά τοπικά δίκτυα είναι:  

  

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΗΚΟΣ 
1 T1 ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΜΟΥΣΤΟΣ 9.302 
2 Τ2 ΚΑΣΤΡΙ - ΚΑΣΤΡΙΤΟΧΩΡΙΑ 7.803 
3 Τ3 ΒΕΡΒΕΝΑ - ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ - ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ 13.023 
4 Τ4 ΚΑΡΥΕΣ  28.053 
5 Τ5 ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 8.911 
6 Τ6 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 60.171 
7 Τ7 ΛΕΩΝΙΔΙΟ 22.482 
8 Τ8 ΠΗΓΑΔΙ 16.912 
9 Τ9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 22.972 
10 Τ10 ΠΛΑΤΑΝΟΣ 1.949 
11 Τ11  ΒΑΡΒΙΤΣΑ  6.883 
12 Τ12 ΤΥΡΟΣ 17.687 
  ΣΥΝΟΛΟ 216.148 

 
 
Το σύνολο των διαδρομών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΗΚΟΣ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ 297.503 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Ε4 ΚΑΙ 33 67.426 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 37.367 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 216.148 

ΣΥΝΟΛΟ 618.444 
 
Οι διαδρομές των φαραγγιών είναι οι ακόλουθες: 
 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ 
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΗΚΟΣ 
1 Φ1.1 ΤΑΝΟΣ 1 8.569 
2 Φ1.2 ΤΑΝΟΣ 2 6.805 
3 Φ2.1 ΖΑΡΜΠΑΝΙΤΣΑ 3.541 
4 Φ2.2 ΣΠΗΛΑΚΙΑΣ 3.614 



5 Φ2.3 ΚΑΤΑΦΥΓΙ 5.549 
6 Φ3 ΔΑΦΝΩΝΑΣ 8.516 
  ΣΥΝΟΛΟ 36.594 

 
 
 
 
 
• Περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούμενων έργων 

 

Οι βασικές απαιτούμενες εργασίες προκειμένου οι διαδρομές να 

καταστούν λειτουργικές για πεζοπορία είναι η βελτίωση της βατότητας των 

μονοπατιών, η σήμανση, η πληροφόρηση του επισκέπτη για την 

οργάνωση του δικτύου και η οργάνωση σημείων ανάπαυσης του 

πεζοπόρου. Οι εργασίες αυτές συνίστανται στα ακόλουθα: καθαρισμός 

των μονοπατιών, σήμανση των διαδρομών με πινακίδες κατεύθυνσης, 

πινακίδες πορείας και χρωματισμούς, πληροφόρηση των επισκεπτών με 

πινακίδες πληροφόρησης και αναγνώρισης του πεδίου, περαιτέρω 

βελτίωσης της βατότητας  των μονοπατιών με σκαλοπάτια από κορμούς 

δένδρων ή πέτρινα, και τέλος στοιχεία διαμόρφωσης σημείων θέασης, 

ανάπαυσης και αναψυχής με την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και 

στεγάστρων.  

 

o Τεχνικές προδιαγραφές και βασικές αρχές για την εκτέλεση των 
εργασιών 

1.1 Καθαρισμός μονοπατιών 
Η εργασία του καθαρισμού των μονοπατιών αποσκοπεί στη βελτίωση 
της βατότητάς τους ώστε, κατά το δυνατόν, να μην υπάρχει εμπόδιο στο 

περπάτημα κατά μήκος τους. Λαμβανομένης υπόψη της γεωμορφολογίας του 

εδάφους, της βλάστησης της περιοχής και της κατάστασης των μονοπατιών, η 

εργασία χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 

• Διαπλάτυνση μονοπατιού με καθαρισμό από θάμνους, κλαδιά δένδρων, 

πεσμένα κλαδιά ή κορμούς δένδρων και πέτρες που έχουν κλείσει μέρος 

από το πλάτος του μονοπατιού και παρεμποδίζουν την ελεύθερη δίοδο και 

την απρόσκοπτη διέλευση των επισκεπτών. Σε μερικές περιπτώσεις ο 

καθαρισμός αφορά και στην απομάκρυνση των φερτών υλ ών  που 

εναποτέθηκαν στο μονοπάτι μετά τις βροχές. Απαιτούνται μικροεκσκαφές, 



εκριζώσεις μικρών θάμνων, κλαδέματα με τα χέρια και απλά μηχανικά 

μέσα (τσουγκράνα, φτυάρι κ.λ.π.) για την πλήρη διαμόρφωση όλου του  

πλάτους του μονοπατιού. 

• Διάνοιξη μονοπατιού όταν το παλιό έχει κλείσει τελείως σε όλο το πλάτος 

του από φυσικές (βλάστηση, φερτά υλικά) ή τεχνητές (διάνοιξη δρόμων) 

αιτίες και προϋποθέτει καθαρισμό από πάσης φύσεως πέτρες, θάμνους, 

βάτα ή κλαδιά. Ο καθαρισμός στην κατηγορία αυτή προϋποθέτει 

μικροεκσκαφές στο έδαφος για την πλήρη διαμόρφωση του εύρους 

κατάληψης του μονοπατιού και εκριζώσεις μικρών θάμνων, κλαδέματα με 

τα χέρια και απλά μηχανικά μέσα (τσουγκράνα, φτυάρι κ.λ.π.) για την 

πλήρη διαμόρφωση όλου του  πλάτους του μονοπατιού. 

• Κατασκευή ή νέα χάραξη μονοπατιού που αποτελεί την κατασκευή νέου 

μονοπατιού όταν το παλιό έχει κλείσει τελείως από φυσικές (βλάστηση, 

φερτά υλικά) ή τεχνητές (διάνοιξη δρόμων) αιτίες και δεν είναι δυνατός ο 

εντοπισμός του είτε δεν υπήρχε ποτέ και η νέα χάραξη είναι απαραίτητη 

για τη λειτουργία του δικτύου. Προϋποθέτει διερεύνηση της περιοχής που 

θα γίνει η νέα χάραξη με στόχο την εύρεση της βέλτιστης νέας διαδρομής 

με κριτήρια της συντομότερης και πιο άνετης πορείας, της ωραιότερης 

αισθητικά διαδρομής και της ευκολίας κατά την κατασκευή. Στη συνέχεια, 

αφού γίνει στοιχειώδης σήμανση, χαράζεται η διαδρομή και 

κατασκευάζεται το μονοπάτι, με καθαρισμό από πάσης φύσεως πέτρες, 

θάμνους ή κλαδιά. Ο καθαρισμός  περιλαμβάνει μικροεκσκαφές στο 

έδαφος για την πλήρη διαμόρφωση του εύρους κατάληψης του 

μονοπατιού περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω εργασίες. 

Στόχος, του καθαρισμού των μονοπατιών και στις τρεις περιπτώσεις, είναι η 
βελτίωση της βατότητας και η διαπλάτυνση ή η  διάνοιξη του μονοπατιού 

ώστε να δημιουργηθεί ελεύθερη επιφάνεια πλάτους 0,80μ. ικανή να επιτρέπει 

την διάβαση των επισκεπτών. 

1.2 Σήμανση διαδρομών 
Η σήμανση των διαδρομών είναι ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα για τη λειτουργία 

του δικτύου των διαδρομών ώστε να γίνει κατανοητό, εφικτό και προσιτό στον 

επισκέπτη, πεζοπόρο και ορειβάτη, να επιλέγει τη διαδρομή που τον 



ενδιαφέρει, να μπορεί να προσανατολίζεται και να μην παρεκκλίνει της 

πορείας του.  

Η σηματοδότηση των διαδρομών γίνεται με πινακίδες κατεύθυνσης και 

χρωματισμό με τον παρακάτω περιγραφόμενο τρόπο: 

• Πινακίδες κατεύθυνσης.  
Οι πινακίδες κατεύθυνσης πληροφορούν για την κατεύθυνση της διαδρομής 

αμφίδρομα. Το υλικό κατασκευής τους είναι από προφίλ αλουμινίου 

διαστάσεων 30 Χ15 εκ. (χωρίς το βέλος κατεύθυνσης) και πάχους 3χιλ. 

Στηρίζονται σε μεταλλικούς στύλους ύψους ενός (1) μέτρου  έως 1,2 μέτρα 

τουλάχιστον πάνω από το έδαφος (συνολικού ύψους 1,5 μέτρου) που θα 

έχουν τάπα στο επάνω μέρος για την αποφυγή της διάβρωσης από τα νερά 

της βροχής. 

Οι πινακίδες κατεύθυνσης τοποθετούνται στην αρχή και στο τέλος κάθε 

διαδρομής, καθώς επίσης στις διασταυρώσεις με δρόμους ή στις 

διακλαδώσεις των διαδρομών και στις αλλαγές πορείας της διαδρομής και 

αναγράφουν τη χρωματική σήμανση της διαδρομής, τον προορισμό και το 

μήκος της διαδρομής. Ειδικά στην αρχή κάθε διαδρομής (και προς τις δύο 

κατευθύνσεις) θα έχουν επιπλέον πληροφορίες για τη χιλιομετρική απόσταση 

και την ώρα πορείας κατά προσέγγιση.  

Επισημαίνεται ότι για μεγαλύτερη οικονομία στον προϋπολογισμό του έργου 

και λιγότερη αισθητική επιβάρυνση, οι πινακίδες υπολογίζεται να 

τοποθετούνται ανά δύο σε έναν ορθοστάτη: μία για τον προορισμό και μία για 

την επιστροφή. Εννοείται ότι πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στην 

τοποθέτηση του στύλου, η οποία δεν είναι πάντοτε εύκολα ορατή. Μόνον στην 

αρχή και στο τέλος κάθε διαδρομής αντιστοιχεί ένας στύλος σε κάθε πινακίδα. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο της τοποθέτησης των 

πινακίδων, στο κείμενο που θα αναγράφεται κάθε φορά και στο ποιες 

πινακίδες είναι με αριστερή κατεύθυνση και ποιες με δεξιά.  

Οι τύποι των πινακίδων κατεύθυνσης είναι οι ακόλουθοι: 

 Πινακίδα στην αρχή της διαδρομής 

 

 Δ3.2    
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ  

REFUGE 
3,8 km/ 1 h 3015΄ 

 

  



 

 

 

 Πινακίδα αλλαγής πορείας της διαδρομής 

 

 

 

 

 

• Σήμανση διαδρομών με χρωματισμό  
Η σήμανση των διαδρομών ανάλογα με τις εδαφικές συνθήκες, τη 

βλάστηση, το υψόμετρο γίνεται με δύο τρόπους ή μεθόδους: 

o Με απευθείας χρωματισμό (βαφή) σε μάντρες, βράχους, μεγάλες 

πέτρες, ή άλλο σταθερό σημείο που δεν μετακινείται. Ο τρόπος αυτός 

χρησιμοποιείται κυρίως όταν η περιοχή είναι άδενδρη ή χαμηλή 

βλάστηση. Το σχήμα του χρωματισμού είναι άσπρα τετράγωνα 

διαστάσεων 10Χ10εκ. και ένα άλλο κόκκινο, διαστάσεων 7Χ7εκ. 

Επίσης με δύο παράλληλες λωρίδες άσπρο – κόκκινο ανάλογα, σε 

ευθείες ή καμπύλες γραμμές, όταν υπάρχει στροφή για να βοηθά τον 

πεζοπόρο να κατανοήσει την πορεία της διαδρομής.  

 

Π 1  
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ  

REFUGE 
 

 

  



 

Η χρωματική σήμανση των διαδρομών θα γίνει με τα παρακάτω 

σχήματα. 

 

Ενδείξεις συνέχισης πορείας 

 

 

 

 

 

 

  7Χ7 εκ.                5X20 εκ. 

10X10 εκ. 

 

Στροφή δεξιά                         Στροφή αριστερά 

    10 εκ.                                                         10 εκ.     

 

 

 

 

 

 

 5 εκ.                                                    5 εκ. 

10 εκ. 

10
 ε
κ.

 



 

o Με έγχρωμες μεταλλικές πινακίδες από αλουμίνιο, πάχους 2 χιλ που 

καρφώνονται πάνω σε δένδρα ή άλλα σταθερά σημεία ή στηρίζονται σε 

στύλους. Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται κυρίως όταν η περιοχή είναι 

δενδρώδης ή δασώδης ή υπάρχουν σταθερά σημεία που μπορούν να 

στηριχθούν ή να πακτωθούν οι πινακίδες. Το σχήμα των πινακίδων 

είναι άσπρα τετράγωνα διαστάσεων 10Χ10εκ. και ένα άλλο εσωτερικό 

κόκκινο, διαστάσεων 5Χ5εκ. Στο εσωτερικό κόκκινο τετράγωνο θα 

αναγράφεται με άσπρα γράμματα ο κωδικός αριθμός της πεζοπορικής 

διαδρομής. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σταθερά σημεία ούτε 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χρωματισμός ή σε περιοχές με μεγάλο 

υψόμετρο όπου πρέπει να είναι ορατές σε περίοδο χιονοπτώσεων, οι 

πινακίδες θα στηρίζονται σε στύλους από γαλβανισμένο 

σιδηροσωλήνα διαμέτρου 3 εκ., ύψους 1,5μ. πάνω από το έδαφος  

(2,0μ. σύνολο για την πάκτωσή τους) και στην περίπτωση αυτή θα είναι 

διπλής όψης για να είναι ορατές και από τις δύο κατευθύνσεις.  

Οι πινακίδες πορείας θα έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις: 

 

 

 

 

 

 

7 X7 cm 

10 Χ10 cm 

 

o Για τις διαδρομές των μονοπατιών Ε4 και 33 πρέπει να 

ακολουθηθεί η σήμανση των μονοπατιών αυτών.  

Οι πινακίδες για το μονοπάτι Ε4 θα έχουν την ένδειξη «Ε4» με μαύρα 

γράμματα σε κίτρινο ρόμβο με μαύρο περίγραμμα και άσπρο 

τετράγωνο πλαίσιο. 
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Οι πινακίδες για μονοπάτι 33 θα έχουν την ένδειξη «33» με άσπρα 

γράμματα σε κόκκινο ρόμβο και άσπρο τετράγωνο πλαίσιο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πυκ νότητα της σήμανσης κ αι γ ια τις δύο παραπάνω περιπτώσεις 

(αθροιστικά) πρέπει να είναι περίπου ανά 100 μέτρα ή και λιγότερο, αν είναι 

απαραίτητο σε σημεία που δεν υπάρχει καλή ορατότητα, κατά την πορεία μιας 

διαδρομής και με αμφίδρομη κατεύθυνση (ορατή και από τις δύο 

κατευθύνσεις). Είναι σημαντικό η σήμανση να είναι σχετικά πυκνή, ακόμη και 

σε προφανή σημεία της διαδρομής, προκειμένου να ενισχύεται η ψυχολογία 

του πεζοπόρου ότι βρίσκεται στη σωστή πορεία.  

• Πινακίδες Αναγνώρισης  
Οι πινακίδες αναγνώρισης σημείου τοποθετούνται σε επιλεγμένα και 

σημαντικά σημεία των πεζοπορικών διαδρομών του δικτύου όπως χωριά, 

σημεία περιβαλλοντικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος κλπ.   

Σκοπός των πινακίδων αυτών είναι να παρέχουν πληροφορίες στον 

επισκέπτη και πεζοπόρο για τα ιστορικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και 

λοιπά στοιχεία της περιοχής. Θα περιέχουν δηλαδή ένα κείμενο με τα 

παραπάνω στοιχεία ανάλογα με το σημείο που είναι τοποθετημένες.  

Οι πινακίδες αυτές πρέπει να είναι εναρμονισμένες με το περιβάλλον. Η 

πινακίδα θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό με στέγαστρο από εμποτισμένη 

ξυλεία ή ξύλο καστανιάς συνολικού ύψους μέχρι 2,20 μ. και ενιαία ξύλινη 

επιφάνεια πλήρωσης διαστάσεων 0,60 Χ 0,60 μ. και πάχους 3εκ., επάνω 

στην οποία επικολλάται η μεταλλική πινακίδα (αλουμινίου), όπου 

αναγράφονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία. Στηρίζεται σε ορθοστάτη τετράγωνης 

διατομής 10 εκ. ο οποίος πακτώνεται στο έδαφος με άοπλο σκυρόδεμα.  

33 Ε4 



Η αναγραφή των ανωτέρω πληροφοριών στις πινακίδες θα γίνεται σε 

μεταλλικές πινακίδες (προφίλ αλουμινίου), που θα πακτώνονται με βίδες στις 

ξύλινες και θα είναι ιδίου σχήματος αλλά διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 μ. και 

πάχους 2-3 χιλ.  

• Πινακίδες Πληροφόρησης  
Η σήμανση θα συμπληρώνεται από τις πινακίδες πληροφόρησης διαστάσεων 

τουλάχιστον 1,50 Χ 1,00 μ., που θα τοποθετηθούν σε επίκαιρα σημεία της 

περιοχής με σχηματικό χάρτη των διαδρομών του δικτύου, σύντομη 

επεξήγηση του σχεδίου των διαδρομών, των συνθηκών για την πεζοπορία 

στην περιοχή και των πιθανών σημείων κινδύνου. Ο σκοπός των πινακίδων 

αυτών θα είναι η προβολή και ενημέρωση του κοινού για την οργάνωση του 

δικτύου των διαδρομών και των δυνατοτήτων που δίνονται στον επισκέπτη 

για πεζοπορία και επίσκεψη στα σημεία ενδιαφέροντος. Αποτελεί σημαντικό 

βοήθημα ώστε οι επισκέπτες της περιοχής να γνωρίσουν τα μονοπάτια του 

δικτύου και να επιλέξουν τη διαδρομή τους. 

Οι πινακίδες αυτές πρέπει να είναι εναρμονισμένες με το περιβάλλον,  

καλαίσθητες και ελκυστικές αφού είναι αυτή που δημιουργεί την πρώτη 

εντύπωση στον επισκέπτη κατά τον ερχομό του στην περιοχή. 

Η πινακίδα θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό με ενιαία ξύλινη επιφάνεια 

πλήρωσης, επάνω στην οποία επικολλάται η μεταλλική πινακίδα όπου 

αναγράφονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία και ορθοστάτες τετράγωνης διατομής 

10 εκ. Θα χρησιμοποιηθεί εμποτισμένη ξυλεία ή ξύλο καστανιάς. 

• Ειδικές κατασκευές 
Πέτρινα σκαλοπάτια  
Κατά μήκος των μονοπατιών, όταν η κλίση είναι μεγάλη, προτείνεται η 

κατασκευή πέτρινων σκαλοπατιών  (βλ. χάρτη αρ. 2) προκειμένου να 

διευκολυνθεί η ανάβαση και κατάβαση και η διαδρομή να είναι προσιτή σε 

περισσότερο κόσμο. Για την επιλογή των σημείων κατασκευής των 

σκαλοπατιών κριτήριο ήταν να προσφέρεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί 

πέτρα της περιοχής γιατί η μεταφορά τους είναι εξαιρετικά δυσχερής. 

Κατά το σχεδιασμό των σκαλοπατιών πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε το 

τελικό αποτέλεσμα να συμβαδίζει με τη τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής 

τόσο αισθητικά όσο και σε κλίμακα. Θα πρέπει να αποφεύγονται απότομα 



σκαλοπάτια και όπου είναι απαραίτητο να αυξάνεται το πλάτος τους, καθώς 

έτσι είναι περισσότερο ασφαλή και δεν φαίνονται τόσο απότομα. Επίσης, η 

συνολική γραμμή των αναβαθμών είναι προτιμότερο να αποκλίνει από την 

ευθεία και να δημιουργούνται περισσότερο καμπύλες γραμμές (παρακάμψεις) 

με ράμπες και μεγαλύτερα βήματα κατά θέσεις.    

Ο τρόπος κατασκευής των σκαλοπατιών διαφέρει από θέση σε θέση. Όταν το 

έδαφος είναι ημίβραχος, τα σκαλοπάτια κατασκευάζονται με πέτρες που 

συλλέγονται επί τόπου. Στην περίπτωση συμπαγούς βράχου ή μικτής 

κατάστασης γίνεται προσπάθεια προσαρμογής του φυσικού αναγλύφου στην 

ανάγκη για δημιουργία σκάλας με λάξευση στο βράχο εξ’ ολοκλήρου ή με 

παράλληλη χρήση πέτρας όταν αυτό είναι απαραίτητο.     

Στόχος είναι η δημιουργία κατά το δυνατόν σταθερής γραμμής ανάβασης με 

ύψος σκαλοπατιού (ρίχτι) που πλησιάζουν τα 15-18 εκ. και πατήματα 27-30 

εκ. Συνεχείς σκάλες με πάνω από 10 σκαλοπάτια πρέπει να αποφεύγονται. 

Σε περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα (ο διαθέσιμος χώρος) είναι δυνατή 

η εναλλαγή σκαλιών με πλατύσκαλα με τρόπο ώστε μεταξύ δύο σκαλιών να 

μεσολαβούν τρεις διασκελισμοί (1,80 – 2,00 μ.) 

Είναι απαραίτητο να υπάρξει στοιχειώδης κατεργασία της πέτρας πριν την 

τοποθέτηση ιδίως για τις πέτρες εκείνες που θα δημιουργήσουν την ακμή 

κάθε σκαλοπατιού. Η ακμή αυτή πρέπει να πλησιάζει την ευθεία και η 

επιφάνεια των κομματιών που δημιουργούν το πάνω τμήμα του ριχτιού 

πρέπει να είναι κατά το δυνατόν κατακόρυφη. Η επιφάνεια του πατήματος των 

σκαλοπατιών δεν πρέπει να δημιουργεί κοιλότητες που θα συγκρατούν νερά 

και η κλίση του πρέπει να είναι τέτοια ώστε να απομακρύνονται τα όμβρια. 

Για την καλύτερη στήριξη των πετρών και την μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των 

σκαλοπατιών θα χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα. Πρέπει να καταβληθεί 

προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο εμφανές.  

Μετά το πέρας των εργασιών τα υπολείμματα από την κατεργασία της πέτρας 

και τα υπόλοιπα υλικά πρέπει να απομακρύνονται και να εναποτίθενται 

μακριά από το δάσος.         

Σκαλοπάτια από κορμούς δένδρων 
Κατά μήκος των μονοπατιών προτείνεται η κατασκευή σκαλοπατιών με 

κορμούς δένδρων όταν η κλίση είναι μεγάλη, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

ανάβαση και κατάβαση και η διαδρομή να είναι προσιτή σε περισσότερο 



κόσμο. Σε σχέση δε με την προηγούμενη περίπτωση κατασκευής πέτρινων 

σκαλοπατιών, τα υλικά κατασκευής των σκαλοπατιών σχετίζονται άμεσα με τη 

φυσιογνωμία του άμεσου φυσικού περιβάλλοντος και την διαθεσιμότητα της 

σε υλικά κατασκευής. Στην περίπτωση που οι κλίσεις εμφανίζονται σε σημεία 

μέσα στο δάσος, η σκάλα κατασκευάζεται από κορμούς δένδρων. Οι κορμοί 

θα είναι από ξύλο καστανιάς και θα μεταφερθούν έτοιμοι κομμένοι και 

κατεργασμένοι.  

Κατά το σχεδιασμό των σκαλοπατιών πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε το 

τελικό αποτέλεσμα να συμβαδίζει με τη τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής 

τόσο αισθητικά όσο και σε κλίμακα. Θα πρέπει να αποφεύγονται απότομα 

σκαλοπάτια και όπου είναι απαραίτητο να αυξάνεται το πλάτος τους, καθώς 

έτσι είναι περισσότερο ασφαλή και δεν φαίνονται τόσο απότομα. Επίσης, η 

συνολική γραμμή των αναβαθμών είναι προτιμότερο να αποκλίνει από την 

ευθεία και να δημιουργούνται περισσότερο καμπύλες γραμμές (παρακάμψεις) 

με ράμπες και μεγαλύτερα βήματα κατά θέσεις.    

Η ανάβαση στις σκάλες πρέπει να μην είναι κουραστική. Για αυτό πρέπει να 

αποφεύγεται η κατασκευή πολλών σκαλοπατιών στη σειρά. Το πλάτος των 

κορμών πρέπει να είναι ενός (1) μέτρου ώστε να καλύπτει το εύρος του 

μονοπατιού (0,80μ .) και η διατομή τους 20 –25 εκ.. Στόχος είναι η δημιουργία 

κατά το δυνατόν σταθερής γραμμής ανάβασης με ύψος σκαλοπατιού (ρίχτι) 

που πλησιάζουν τα 15-18 εκ. και πατήματα 27-30 εκ. Συνεχείς σκάλες με 

πάνω από 10 σκαλοπάτια πρέπει να αποφεύγονται. Σε περίπτωση που 

υπάρχει η δυνατότητα (ο διαθέσιμος χώρος) είναι δυνατή η εναλλαγή σκαλιών 

με πλατύσκαλα με τρόπο ώστε μεταξύ δύο σκαλιών να μεσολαβούν τρεις 

διασκελισμοί (1,80 – 2,00 μ.). 

Οι κορμοί τοποθετούνται στο έδαφος μετά από σχετική εκσκαφή και 

στηρίζονται με την έμπηξη ράβδων (σιδηροπασσάλων ή μπετόβεργες) κάθετα 

στο έδαφος ύψους 0,50μ. Στη συνέχεια η επιφάνεια του πατήματος του 

σκαλοπατιού διαστρώνεται ώστε να είναι επίπεδη για να μην δημιουργούνται 

κοιλότητες που θα συγκεντρώνουν νερό και η κλίση του να είναι τέτοια ώστε 

να εξυπηρετεί την απορροή των ομβρίων. 

Μετά το πέρας των εργασιών τα υπολείμματα από την κατεργασία του ξύλου 

και τα υπόλοιπα υλικά πρέπει να απομακρύνονται και να εναποτίθενται 

μακριά από τη περιοχή. 



 
• Φάσεις κατασκευής του έργου 

 
Το σύνολο του προτεινόμενου σχεδίου οργάνωσης των πεζοπορικών 

διαδρομών του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού 

είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκτελεστεί ως έργο σε μία φάση, λόγω της 

μεγάλης έκτασης που περιλαμβάνει αλλά και του μεγάλου 

προϋπολογισμού δαπάνης που προκύπτει. Γι’ αυτό προτείνεται η εκτέλεση 

του έργου σε τουλάχιστον δύο φάσεις.   

Στην πρώτη φάση προτείνεται η επέμβαση στις βασικές διαδρομές 

διάσχισης ώστε το αποτέλεσμα να είναι λειτουργικό σύμφωνα με το σκοπό 

για τον οποίο σχεδιάστηκε το δίκτυο των πεζοπορικών διαδρομών. 

Εξαιρέθηκαν από την πρώτη φάση οι διαδρομές που συνδέουν τα 

απομακρυσμένα χωριά του δικτύου Βρέσθενα, Χάραδρος, Καλλιθέα, 

Ορεινό Κορακοβούνι. Εξαιρέθηκαν επίσης διαδρομές που δεν είναι 

απαραίτητες σε πρώτη φάση για τη λειτουργία του δικτύου: η Δ1.12 

(Σίταινα – Κάστρο Ωριάς), η Δ1.20 (Δ1.19 (Μονή Έλωνας) – Παλαιοχώρι), 

η Δ1.22 (Δ1.5 (Σίταινα) – Δ1.4 (Πραστός)). Αντίθετα εντάχθηκαν 

εσωτερικές διαδρομές του δικτύου όπως η Δ1.13 (Σίταινα – Οροπέδιο 

Προφήτη Ηλία), η Δ3.3 (Καστάνιτσα – Οροπέδιο Προφήτη Ηλία) που 

δημιουργούν δύο νέες αναβάσεις στο οροπέδιο του Πάρνωνα και την 

κορυφή του από διαφορετικά σημεία από τα δύο που είναι χαραγμένα 

σήμερα ενώ επιπλέον η δεύτερη συμμετέχει στη διαδρομή διάσχισης Δ3. 

επίσης προτείνεται η ένταξη στην παρούσα φάση της διαδρομής Δ1.19 

(Μονή Έλωνας – Άγιος Βασίλειος) που ενώνει τις διασχίσεις Δ2 και Δ1. 

Στη δεύτερη φάση εντάχθηκαν οι διαδρομές Δ3.6, Δ3.7, Δ3.8 και Δ3. που 

ενώνουν τα χωριά Άνω Τυρός, Σαπουνακαίικα, Πέρα Μέλανα, 

Πραγματευτής και Λεωνίδιο τα οποία βρίσκονται εκτός της περιοχής του 

Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα.  

Στην πρώτη φάση εντάσσονται επίσης τα τμήματα των μονοπατιών Ε4 και 

33 που συμμετέχουν στις διαδρομές του δικτύου και προτείνεται να γίνουν 

επεμβάσεις καθαρισμού των μονοπατιών και βελτίωσης της σήμανσης, 

εκτός της περίπτωσης του τμήματος του μονοπατιού 33 που συνδέει το 

χωριό Πλατανάκι με το μικρό δασικό καταφύγιο. 



Από τις ειδικές διαδρομές εντάσσονται στην πρώτη φάση οι περισσότερο 

σημαντικές: Ε1 (Περδικόβρυση – Μονή Προδρόμου), Ε2 (Ελληνικό), Ε3 

(Κάστρο Ωριάς), Ε4 Καταρράκτες Λεπίδας), Ε6 (Καταρράκτης Λούλουγκα), 

Ε7 (Κορυφή Μεγάλη Τούρλα), Ε9 (Πλατανάκι – Κορυφή Ψάρι), Ε11 (Μονή 

Αγίου Νικολάου Σίντζας).   

Από τις τοπικές διαδρομές επιλέχθηκες η επέμβαση στις Τ1 (υγρότοπος 

Μουστός), Τ3 (Βέρβενα – Βούρβουρα – Κούτρουφα) που ήδη έχει γίνει μια 

πρώτη επεξεργασία από τοπικό σύλλογο, Τ4 (Καρυές – Βαρβίτσα), Τ5 

(Καστάνιτσα) και Τ10 (Πλάτανος) ώστε να δημιουργηθούν οι εύκολες 

πεζοπορικές διαδρομές που σύμφωνα με τον σχεδιασμό προτείνονται για 

να δημιουργηθούν οι συνθήκες για τους μη απαιτητικούς και μη έμπειρους 

ορειβάτες (π.χ. οικογένειες με παιδιά, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, 

άνθρωποι με μέτρια φυσική κατάσταση κ.λ.π.). Στην δεύτερη φάση 

εντάχθηκαν οι διαδρομές Τ2 (Καστρί – Καστριτοχώρια), Τ7 (Λεωνίδιο), Τ8 

(Πηγάδι), Τ11 (Βαρβίτσα) και Τ12 (Τυρός).  

Εξαιρέθηκαν του και από τις δύο φάσεις η ειδική διαδρομή Ε12 (Κρεμαστή 

– Γκιότσαλι) και η τοπική διαδρομή Τ9 (Κυπαρίσσι) γιατί βρίσκονται εκτός 

των ορίων του Οικολογικού Πάρκου. Πρέπει όμως σαν αναζητηθεί τρόπος 

υλοποίησής του με την ένταξή τους σε κάποιο πρόγραμμα 

χρηματοδότησης είτε από το Φορέα Διαχείρισης του Οικολογικού Πάρκου 

είτε από τους Δήμους στους οποίους εντάσσονται. 

Εξαιρέθηκε επίσης η επέμβαση στο τοπικό δίκτυο Τ6 (Πολύδροσο) καθώς 

έχει ήδη διαμορφωθεί παρότι μικρές επεμβάσεις και εργασίες συντήρησης 

είναι απαραίτητες. Όμοια με προηγουμένως πρέπει να αναζητηθεί τρόπος 

υλοποίησής τους με την ένταξή τους σε κάποιο πρόγραμμα 

χρηματοδότησης είτε από το Φορέα Διαχείρισης του Οικολογικού Πάρκου 

είτε από τον Δήμο στους οποίο πλέον εντάσσεται η περιοχή του 

Πολύδροσου. 

Οι διαδρομές των φαραγγιών προτείνεται να ενταχθούν στη δεύτερη φάση 

και για εργασίες μόνον σήμανσης της πρόσβασης σ’ αυτές.  

 
Η κατανομή των φάσεων φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: 
 

Α΄ ΦΑΣΗ   
Β΄ ΦΑΣΗ   



 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΗΚΟΣ Α΄ ΦΑΣΗ Β΄ ΦΑΣΗ 
1 Δ1.1 ΓΕΡΑΚΙ - ΚΟΣΜΑΣ 13.487 13.487   
2 Δ1.2 33 (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ) - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4.029 4.029   
3 Δ1.3 ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΡΑΣΤΟΣ 9.410 9.410   
4 Δ1.4 ΠΡΑΣΤΟΣ - ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 5.020 5.020   
5 Δ1.5 ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ - ΣΙΤΑΙΝΑ 5.201 5.201   
6 Δ1.6 ΣΙΤΑΙΝΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ 6.255 6.255   
7 Δ1.7 ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ 9.457 9.457   
8 Δ1.8 ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 6.051 6.051   
9 Δ1.9 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΚΑΣΤΡΙ 7.833 7.833   

10 Δ1.10 ΚΑΣΤΡΙ - Ε4 4.060 4.060   
11 Δ1.11 ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ - ΒΕΡΒΕΝΑ 4.506 4.506   
12 Δ1.12 ΣΙΤΑΙΝΑ - ΚΑΣΤΡΟ ΩΡΙΑΣ - Δ1.7 7.785   7.785 
13 Δ1.13 ΣΙΤΑΙΝΑ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 6.231 6.231   
14 Δ1.14 Δ1.7 - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.980 3.980   
15 Δ1.15 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ 3.215 3.215   
16 Δ1.16 ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΛΙΓΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ 3.740 3.740   
17 Δ1.17 ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ 5.541 5.541   
18 Δ1.18 ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΧΑΡΑΔΡΟΣ 3.834   3.834 
19 Δ1.19 ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12.153 12.153   
20 Δ1.20 Δ1.19 (ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ) - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 1.432   1.432 
21 Δ1.21 ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ - Δ1.8 (ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ) 3.742 3.742   
22 Δ1.22 Δ1.5 (ΣΙΤΑΙΝΑ) - Δ1.4 (ΠΡΑΣΤΟΣ) 5.486   5.486 
23 Δ1.23 ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ - ΚΑΝΑΛΑΚΙΑ 7.513   7.513 
24 Δ2.1 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - Δ1.1 (ΚΟΣΜΑΣ) 9.432   9.432 
25 Δ2.2 33 (ΚΟΣΜΑΣ) - ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ 8.979 8.979   
26 Δ2.3 ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ 14.882 14.882   
27 Δ2.4 ΚΟΣΜΑΣ - Δ2.3 (ΛΕΩΝΙΔΙΟ) 13.159   13.159 
28 Δ2.5 Δ2.4 (ΚΟΣΜΑΣ ή ΛΕΩΝΙΔΙΟ) - ΒΛΗΣΙΔΙΑ 3.379   3.379 
29 Δ3.1 ΒΡΕΣΘΕΝΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΥ 7.370   7.370 
30 Δ3.2 ΒΑΜΒΑΚΟΥ - ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΡΝΩΝΑ 3.773 3.773   
31 Δ3.3 ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 5.978 5.978   
32 Δ3.4 ΠΡΑΣΤΟΣ - ΜΟΝΗ ΚΑΡΥΑΣ 6.944 6.944   
33 Δ3.5 ΜΟΝΗ ΚΑΡΥΑΣ - ΑΝΩ ΤΥΡΟΣ 11.397 11.397   
34 Δ3.6 ΑΝΩ ΤΥΡΟΣ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΪΚΑ 3.220   3.220 
35 Δ3.7 ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΪΚΑ - ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΑ 4.333   4.333 
36 Δ3.8 ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ 3.737   3.737 
37 Δ3.9 Δ3.8 (ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ) - ΛΕΩΝΙΔΙΟ 4.640   4.640 
38 Δ3.10 ΜΟΝΗ ΚΑΡΥΑΣ - ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 5.007   5.007 
39 Δ4.1 ΒΕΡΒΕΝΑ - ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ 8.342 8.342   
38 Δ3.10 ΜΟΝΗ ΚΑΡΥΑΣ - ΟΡΕΙΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ 5.007   5.007 
39 Δ4.1 ΒΕΡΒΕΝΑ - ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ 8.342 8.342   
40 Δ4.2 ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ - ΚΑΡΥΕΣ 9.145 9.145   
41 Δ4.3 ΚΑΡΥΕΣ - ΒΑΡΒΙΤΣΑ 4.253 4.253   
42 Δ4.4 ΒΑΡΒΙΤΣΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΥ 4.323 4.323   
43 Δ4.5 ΒΑΜΒΑΚΟΥ - ΒΕΡΟΙΑ 7.348 7.348   
44 Δ4.6 ΒΑΜΒΑΚΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17.902   17.902 

  ΣΥΝΟΛΟ  297.503 199.274 98.229 
 
 



ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Ε4 ΚΑΙ 33 

α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΜΗΚΟΣ Α΄ ΦΑΣΗ Β΄ ΦΑΣΗ 

1 33 ΚΟΣΜΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 9.090 9.090  
2 33 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ 5.684 5.684  
3 33 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ – ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 10.229  10.229 
4 33 ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ 5.227 5.227  
5 33 ΟΡΟΠΕΔΙΟ - ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ 6.006 6.006  
6 Ε4 ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ - ΔΙΑΣΕΛΟ Ε4 2.213 2.213  
7 Ε4 ΔΙΑΣΕΛΟ Ε4 - ΚΑΡΥΕΣ 12.870 12.870  
8 Ε4 ΚΑΡΥΕΣ - ΒΡΕΣΘΕΝΑ 10.603 10.603  
  ΣΥΝΟΛΑ 61.922 51.693 10.229 

 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΗΚΟΣ Α΄ ΦΑΣΗ Β΄ ΦΑΣΗ 
1 Ε1 ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ - ΜΟΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 1.687 1.687   
2 Ε2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 430 430   
3 Ε3 ΚΑΣΤΡΟ ΩΡΙΑΣ 1.557 1.557   
4 Ε4 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΛΕΠΙΔΑΣ 1.017 1.017   
5 Ε5 ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΠΗΛΑΚΙΑ 1.949   1.949 
6 Ε6 ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΛΟΥΛΟΥΓΚΑ 639 639   
7 Ε7 ΚΟΡΥΦΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΛΑ 1.289 1.289   
8 Ε8 ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.594   1.594 
9 Ε9  ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ - ΚΟΡΥΦΗ ΨΑΡΙ 6.976 6.976   

10 Ε10 ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 447   447 
11 Ε11 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΝΤΖΑΣ 341 341   
12 E12 ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥΡΛΑ - ΤΣΙΝΤΖΙΝΑ 8.613   8.613 
13 Ε13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΤΥΡΙΤΗΣ 1.241   1.241 
14 E14 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΩΡΙΩΝΤΑΣ 1.617   1.617 
15 Ε15 ΚΟΡΥΦΗ ΨΑΡΙ - ΚΟΣΜΑΣ 8.001 8.001   
16 Ε16 ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 963   963 
17 Ε17 ΚΡΕΜΑΣΤΗ - ΓΚΙΟΤΣΑΛΙ    
18  ΣΥΝΟΛΑ 37.367 17.446 16.424 

 
 

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΗΚΟΣ Α΄ ΦΑΣΗ Β΄ ΦΑΣΗ 
1 T1 ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΜΟΥΣΤΟΣ 9.302 9.302   
2 Τ2 ΚΑΣΤΡΙ - ΚΑΣΤΡΙΤΟΧΩΡΙΑ 7.803   7.803 
3 Τ3 ΒΕΡΒΕΝΑ - ΚΟΥΤΡΟΥΦΑ - ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ 13.023 13.023   
4 Τ4 ΚΑΡΥΕΣ  28.053 28.053   
5 Τ5 ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ 8.911 8.911   
6 Τ6 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ    
7 Τ7 ΛΕΩΝΙΔΙΟ 22.482   22.482 
8 Τ8 ΠΗΓΑΔΙ 16.912   16.912 
9 Τ9 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ    

10 Τ10 ΠΛΑΤΑΝΟΣ 1.949 1.949   
11 Τ11  ΒΑΡΒΙΤΣΑ  6.883   6.883 
12 Τ12 ΤΥΡΟΣ 17.687   17.687 

  ΣΥΝΟΛΑ 216.148 61.238 71.767 
 



 
 
 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ* 
α/α ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΗΚΟΣ 
1 Φ1.1 ΤΑΝΟΣ 1 8.569 
2 Φ1.2 ΤΑΝΟΣ 2 6.805 
3 Φ2.1 ΖΑΡΜΠΑΝΙΤΣΑ 3.541 
4 Φ2.2 ΣΠΗΛΑΚΙΑΣ 3.614 
5 Φ2.3 ΚΑΤΑΦΥΓΙ 5.549 
6 Φ3 ΔΑΦΝΩΝΑΣ 8.516 

 
* μόνο εργασίες σήμανσης 

 
 

Η κατανομή των φάσεων εκτέλεσης του έργου ανά κατηγορία διαδρομών είναι 

η ακόλουθη: 

 
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΑΣΕΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Α’ ΦΑΣΗ Β΄ ΦΑΣΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΔΙΑΣΧΙΣΗΣ 199.274 98.229 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Ε4 ΚΑΙ 33 51.693 10.229 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 17.446 16.424 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 61.238 71.767 

ΣΥΝΟΛΑ 329.651 196.649 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός 
 
Για τον προϋπολογισμό της δαπάνης κατασκευής του δικτύου πεζοπορικών 

διαδρομών στο Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα – Υγρότοπου Μουστού 
παρατίθεται εκτίμηση του κόστους που βασίζεται στην εμπειρία από παρόμοια έργα. 

Οι περισσότερες εργασίες του έργου είναι εξειδικευμένες και δεν υπάρχουν αυτούσια 

άρθρα στα τιμολόγια κατασκευής Δημοσίων Έργων γι’ αυτό και τα περισσότερα 

άρθρα του τιμολογίου του  προϋπολογισμού είναι σχετικά.  Για τον ακριβή 

υπολογισμό τους θα πρέπει το κάθε άρθρο να αναλυθεί σε επιμέρους εργασίες. Για 

τις ανάγκες της παρούσας μελέτης γίνεται εκτίμηση του κόστους κάθε εργασίας χωρίς 

να παρατίθεται η πλήρης ανάλυσή της. Γι’ αυτό στην παρούσα ο προϋπολογισμός 



θεωρείται εκτιμώμενος και όχι ακριβής. Θα οριστικοποιηθεί με την εκπόνηση της 

οριστικής μελέτης. Ο προϋπολογισμός δίνεται για κάθε φάση ξεχωριστά. 

Επίσης λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειρίας που απαιτούνται για την 

κατασκευή του έργου, προβλέπεται και δαπάνη για την επίβλεψή του από 

ειδικευμένο σε παρόμοια έργα μελετητή.    

 
Α΄ ΦΑΣΗ     
     
     

Απαιτούμενες εργασίες & 
εξοπλισμός μονάδα ΣΥΝΟΛΟ 

εργασιών 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Καθαρισμός μονοπατιών από 
θάμνους, κλαδιά, βάτα, πέτρες μ.μ. 131.860 1,25 164.825,00 

Πινακίδες κατεύθυνσης τεμ. 960 15,00 14.400,00 
Πινακίδες πληροφόρησης τεμ. 40 400,00 16.000,00 
Πινακίδες αναγνώρισης τεμ. 20 300,00 6.000,00 
Πινακίδες σήμανσης πορείας  τεμ. 2.650 7,00 18.550,00 
Στύλοι πινακίδων τεμ. 500 22,00 11.000,00 
Χρωματισμοί τεμ. 1.650 5,00 8.250,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Α 239.025,00 
  18 % Ε.Ο. 43.024,50 
  ΣΥΝΟΛΟ Β 282.049,50 
  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 % 42.307,43 
  ΣΥΝΟΛΟ Γ 324.356,93 
  ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 6.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Δ 330.356,93 
  Φ.Π.Α. 23 % 75.982,09 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 406.339,02 

 
 
 
 
 
 
 
Β΄ ΦΑΣΗ     
     
     

Απαιτούμενες εργασίες & 
εξοπλισμός μονάδα ΣΥΝΟΛΟ 

εργασιών 
TIMH 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Καθαρισμός μονοπατιών από 
θάμνους, κλαδιά, βάτα, πέτρες μ. 78.660 1,25 98.325,00 

Πινακίδες κατεύθυνσης τεμ. 600 15,00 9.000,00 
Πινακίδες πληροφόρησης τεμ. 10 400,00 4.000,00 
Πινακίδες αναγνώρισης τεμ. 5 300,00 1.500,00 
Πινακίδες σήμανσης πορείας  τεμ. 1.550 7,00 10.850,00 
Στύλοι πινακίδων τεμ. 350 22,00 7.700,00 
Χρωματισμοί τεμ. 1.000 5,00 5.000,00 



  ΣΥΝΟΛΟ Α 136.375,00 
  18 % Ε.Ο. 24.547,50 
  ΣΥΝΟΛΟ Β 160.922,50 
  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15 % 24.138,38 
  ΣΥΝΟΛΟ Γ 185.060,88 
  ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 4.000,00 
  ΣΥΝΟΛΟ Δ 189.060,88 
  Φ.Π.Α. 23 % 43.484,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 232.544,88 
    
 ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΦΑΣΗΣ  638.883,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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Στοιχεία μελέτης 

Τίτλος: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΝΩΝΑ 

Γενικά Δεδομένα 

Έτος αναφοράς τιμών γενικού δείκτη καταναλωτών 2010 

Δεδομένα 

Υποέργο: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Άρθρο ΤΟΠ.9 - Υψομετρική ενημέρωση σε δρόμους  
 

Η τιμή για την υψομετρική ενημέρωση οδού, κατά μήκος του άξονα αυτής, με λήψη 
χαρακτηριστικών υψομέτρων που να αποδίδουν τις υψομετρικές αλλαγές της οδού, 
των κρασπέδων και των κατωφλίων προς μελέτη ερυθράς και μελέτη αποχέτευσης 
ορίζεται σε 860 (€/χιλιόμετρο), εφόσον υπάρχει οριζοντιογραφία του άξονα της οδού. 

 
Η τιμή αυτή προσαυξάνεται: 

 
α)  Κατά 20% για υψομετρική ενημέρωση με λήψη στοιχείων στον άξονα 
αριστερά και δεξιά της οδού. 

 
β)  Κατά 40% για τη λήψη των ίδιων στοιχείων της προηγουμένης περίπτώσης 
(α), αλλά σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας 

 
 

 
Αναθεώρηση Ιούλιος 2006 

Συντελεστής Tk 1.219 
Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας από 10 έως 20 έτη (€) (37day x 450 x τκ) = 20296.35 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΤΟΠ.9 
Μήκος άξονα για υψομετρική ενημέρωση (km) 0.000 

Αμοιβή υποέργου (€) 0.00 
Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 20296.35 

 

 

Υποέργο: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Αναθεώρηση Ιούλιος 2006 
Συντελεστής Tk 1.219 

Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας μέχρι 10 έτη (€) (18day x 300 x τκ) = 6582.60 
Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας από 10 έως 20 έτη (€) (18day x 450 x τκ) = 9873.90 

 



Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΔΟ.1 
Αριθμός τμημάτων 0 

Αμοιβή υποέργου (€) 0.00 
Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 16456.50 

 

Υποέργο: ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αναθεώρηση Ιούλιος 2006 
Συντελεστής Tk 1.219 

Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας από 10 έως 20 έτη (€) (22day x 450 x τκ) = 12068.10 
Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΔΟ.1 

Αριθμός τμημάτων 0 
Αμοιβή υποέργου (€) 0.00 

Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 12068.10 

Υποέργο: ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 
Αναθεώρηση Ιούλιος 2006 

Συντελεστής Tk 1.219 
Αμοιβή επιστημόνων εμπειρίας από 10 έως 20 έτη (€) (11day x 450 x τκ) = 6034.05 

Άρθρο προεκτιμώμενης αμοιβής ΟΔΟ.1 
Αριθμός τμημάτων 0 

Αμοιβή υποέργου (€) 0.00 
Συνολική αμοιβή υποέργου (€) 6034.05 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Αποτελέσματα 

Αμοιβές υποέργων Αμοιβές υποέργων 
Αμοιβή υποέργου ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (€) 20296.35 
Αμοιβή υποέργου ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (€) 16456.50 

Αμοιβή υποέργου ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (€) 12068.10 
Αμοιβή υποέργου ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (€) 6034.05 

Κόστος μελέτης υποέργων (€) 54855.00 
  

Αμοιβή Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ. Αμοιβή Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ. 
Αμοιβή σύνταξης Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ. (€) 1108.71 

  
Τεύχη Δημοπράτησης Τεύχη Δημοπράτησης 
Τεχνική περιγραφή (€) 438.84 

Τεχνικές προδιαγραφές (€) 1316.52 
Ανάλυση τιμών (€) 1097.10 

Τιμολόγιο μελέτης (€) 570.49 
Τιμολόγιο προσφοράς (€) 43.88 

Συγγραφή υποχρεώσεων (€) 438.84 
Προϋπολογισμός μελέτης (€) 219.42 

Προϋπολογισμός προσφοράς (€) 438.84 
Διακήρυξη δημοπρασίας (€) 219.42 

Κόστος σύνταξης τευχών δημοπράτησης (€) 4783.36 
  

Αμοιβή μελέτης Αμοιβή μελέτης 
Προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης (€) 60747.07 

Φ.Π.Α 23% (€) 13971.83 
Τελική προεκτιμώμενη αμοιβή μελέτης (με Φ.Π.Α 23%) (€) 74718.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

A/A Υποέργο Άρθρο 
Κόστος 
(€) 

Ποσοστό 
(%) 

Ολικό κόστος 
(€) 

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠ.9 20296.35 33.41 20296.35 
2 ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟ.1 16456.5 27.09 16456.5 
3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟ.1 12068.1 19.87 12068.1 
4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΟ.1 6034.05 9.93 6034.05 
5 Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ. ΓΕΝ.6 1108.71 1.83 1108.71 
6 Τεύχη Δημοπράτησης ΓΕΝ.7 4783.36 7.87 4783.36 

    Σύνολα 60747.07 100 60747.07 
      
      

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 
A/A Πτυχίο Αμοιβή (€) Ολική Αμοιβή (€) Τάξη 

1 
16. Μελέτες 

Τοπογραφίας. 20296.35 20296.35 Α 

2 24. Μελέτες Δασικές. 40450.72 40450.72 Γ 
          

 



ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ & ΦΤΙΟΛΑΣΡΙΚΟ 

ΤΛΛΟΓΟ ΣΩΝ ΑΠΑΝΣΑΧΟΤ ΚΑΣΑΝΙΣΙΩΣΩΝ 

 

 

Καςτάνιτςα ,  22/02/2012                     ΠΡΟ: 
Σθν Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ  του Διοικ. υμβουλίου  

του Φορζα Διαχείριςθσ Οικολογικοφ Πάρκου 

 Πάρνωνα - Μουςτοφ   

220 01 ΑΣΡΟ 

 

 
ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ  ΣΗ ΤΠΑΡΧΟΤΑ  ΕΚΘΕΗ   --  ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ  ΕΚΘΕΗ   ΙΣΟΡΙΑ , 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΝΙΣΑ ΚΑΙ ΣΗ ΣΑΚΩΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΣΟΤ   - ΜΟΤΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΑΙΘΟΤΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ  

 

ε ςυνζχεια  τθσ από 18/10/2011 επιςτολισ μασ και ςε απάντθςθ του δικοφ ςασ εγγράφου κατακζτουμε 

ςιμερα ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του Φορζα Διαχείριςθσ του Οικολογικοφ Πάρκου – Καςτάνιτςασ 

πρόταςθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υπάρχουςασ ιδθ ζκκεςθσ εκκεμάτων με φωτογραφικά κζματα  από το 

ευρφτερο φυςικό , ιςτορικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον του Πάρνωνα. Επίςθσ κατακζτουμε πρόταςθ 

για τθν δθμιουργία εκκεςιακοφ χϊρου για τθν ιςτορία του χωριοφ και του Δθμοτικοφ χολείου – που 

ςτεγάηεται ςτο Κζντρο Ενθμζρωςθσ, τθν  παραδοςιακι Αρχιτεκτονικι του οικιςμοφ κακϊσ και εκκεμάτων 

από τθν διαχρονικι πορεία τθσ Σςακϊνικθσ Διαλζκτου.  

 

Σν ρσξηό καο, ε Καζηάληηζα,είλαη έλα από ηα αξραηόηεξα ππάξρνληα νξεηλά Κπλνπξηαθά ρσξηά ηνπ 

Πάξλσλα θαη ζύκθσλα κε ηα γξαπηά θείκελα θαη ην αξραηόηεξν Σζαθσλνρώξη. Δίλαη 

ραξαθηεξηζκέλνο δηαηεξεηένο νηθηζκόο από ην 1967 θαη πηζηεύνπκε πσο είλαη έλαο από ηνπο 

νκνξθόηεξνπο παξαδνζηαθνύο - δηαηεξεηένπο νηθηζκνύο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη έλα από ηα ρσξηά πνπ 

αθόκα κηινύλ  ηελ Σζαθώληθε δηάιεθην. 

Δίλαη ηδαληθό ηόπνο γηα εξεκία θαη πεξηπαηεηηθό ηνπξηζκό, γηα  αλαδήηεζε  ηεο  δηαρξνληθήο 

αξκνληθήο ζπλύπαξμεο αλζξώπνπ θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Μηα πεδνπνξία ζηνπο δαζηθνύο 

δξόκνπο θαη ζηα παιηά κνλνπάηηα γύξσ από ην ππθλό θαη παξζέλν δάζνο από θαζηαληέο θαη έιαηα 

είλαη κνλαδηθή εκπεηξία. 

Σν ρσξηό είλαη ζθαξθαισκέλν ζε κηα πιαγηά ηνπ Πάξλσλα, ζε πςόκεηξν 840 κέηξσλ. Γηαηεξεί 

αλαιινίσηε ηελ παξαδνζηαθή ηζαθώληθε αξρηηεθηνληθή κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ππξγόζπηηα θαη ηηο 

ζηέγεο από ηνπηθό ζρηζηόιηζν. ηελ θνξπθή ηνπ βόξεηνπ πςώκαηνο πάλσ από ηνλ νηθηζκό, 

δηαηεξνύληαη εξείπηα ηνπ παιηνύ πύξγνπ πνπ ρηίζηεθε από Βπδαληηλνύο ηνπ Γεζπνηάηνπ ηνπ Μπζηξά, 

ηνλ 14ν αηώλα κε ζθνπό ηελ νρύξσζε ηεο πεξηνρήο. 

Η Καζηάληηζα ήηαλ γλσζηή γηα ηελ παξαγσγή ηεο ζε αζβέζηε, πνπ ςελόηαλ ζε παξαδνζηαθά 

θακίληα, ελώ ζήκεξα ηα ζπίηηα, νη απιέο θαη νη εθθιεζίεο ζπλερίδνπλ λα είλαη αζβεζησκέλα θαη ιεπθά. 

Δπίζεο, ην ρσξηό είλαη δηάζεκν γηα ηα θάζηαλα πνπ πηζαλόλ ηνπ ράξηζαλ θαη ην όλνκά ηνπ. Σν κεγάιν 

θαζηαλόδαζνο πνπ ην πεξηβάιιεη έρεη έθηαζε 4.500 ζηξέκκαηα θαη ζην παξειζόλ ε ζνδεηά έθηαλε 

ηνπο 400 ηόλνπο, όπσο επίζεο θαη γηα ηελ ΓΙΟΡΣΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΟΤ πνπ μεθίλεζε ην 1983 θαη έρεη 

πιένλ θαζηεξσζεί από ηηο ζεκαληηθόηεξεο Γηνξηέο θαζηάλνπ ζηελ Διιάδα. Πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 

ηειεπηαίν αββαηνθύξηαθν ηνπ Οθησβξίνπ θαη πξνζειθύεη ρηιηάδεο επηζθέπηεο από όιε ηελ ρώξα.  

 Η  Καζηάληηζα έρεη πιένλ αλαπηύμεη κία ζνβαξή ππνδνκή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ κε 

παξαδνζηαθό μελώλα , κε ηαβέξλεο , παξαδνζηαθό θαθελείν, κε εξγαζηήξην παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ 

αιιά θαη κε ζεκαληηθέο άιιεο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο κε ζεκαληηθόηεξε , ηελ ΓΙΟΡΣΗ ΣΟΤ 

ΓΑΟΤ , ην Πνιηηηζηηθό  Γεθαπελζήκεξν ηνπ Απγνύζηνπ, ην παξαδνζηαθό Παλεγύξη ηεο 



Μεηακόξθσζεο. Δθδίδεη  ηξηκεληαία εθεκεξίδα ηελ “ΦΩΝΗ ΣΗ ΚΑΣΑΝΙΣΑ” έρεη 

δεκηνπξγήζεη ειεθηξνληθό  ηζηόηνπν κε πιήξεο θαη ελεκεξσκέλν sitewww.kastanitsa.gr  . 
 

Ο Μνξθσηηθόο θαη Φπζηνιαηξηθόο ύιινγνο ηνπ ρσξηνύ είλαη ζεκείν αλαθνξάο γηα όινπο ηνπο 

Καζηαληηζηώηεο θαη πέξα από ην ζνβαξό Πνιηηηζηηθό Έξγν, έρεη λα παξνπζηάζεη ηελ εζεινληηθή 

νκάδα ππξνπξνζηαζίαο  κε ηδηόθηεην κηθξό Ππξ/θό Όρεκα, κε Πλεπκαηηθό Κέληξν – Βηβιηνζήθε , κε 

ζεκαληηθέο εθδόζεηο  βηβιίσλ θαη θπξίσο κε ζεκαληηθά  εμσξατζηηθά  έξγα όπσο  ε δεκηνπξγία 

Αζιεηηθνύ Κέληξνπ, θαηαζθεπή ζύγρξνλσλ ηνπαιεηώλ, αλάδεημε θαη αλάπιαζε ρώξσλ ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνύ θάιινπο. 

 
Εμείσ οι Φορείσ που εκπροςωποφμε ςυνολικά τθν Καςτάνιτςα και τουσ Καςτανιτςιϊτεσ πιςτεφουμε πωσ 

το Κζντρο Ενθμζρωςθσ του χωριοφ - όπωσ  βζβαια και τα άλλα δφο – μπορεί με τον εμπλουτιςμό τθσ 

υπάρχουςασ ζκκεςθσ αλλά,με τθν εξειδικευμζνθ διαμόρφωςθ των δφο άλλων κενϊν χϊρων καιτθν 

δθμιουργία Λαογραφικοφ Μουςείου να αποτελζςει ζνα ςθμαντικό αναπτυξιακό ζργο,να γίνει πόλοσ 

ζλξθσ επιςκεπτϊν ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθγια τθν Καςτάνιτςα και τθν ευρφτερθ 

περιοχι και ταυτόχρονα να αποτελζςει ζνα αποτελεςματικό εργαλείο για να μπορζςει να ςυνεχιςτεί θ 

διαχρονικι ςυνφπαρξθ των ανκρϊπου με τθν φφςθ. 

 

Και αυτό όχι μόνο το πιςτεφουμε αλλά ζχουμε προτάςεισ και κυρίωσ  ειλθμμζνθ απόφαςθ να ςτθρίξουμε 

ζμπρακτα κάκε προςπάκεια που κα αναλάβετε προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. 

 

Α.ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ  ΣΗ ΤΠΑΡΧΟΤΑ  ΕΚΘΕΗ  

Η διαμορφωμζνθ ζκκεςθ με κζματα από τον Πάρνωνα , τα χωριά του και τθν παράδοςθ,  ζκλειςε δφο 

χρόνια και παρόλο τθν οικονομικι κρίςθ, ζδωςε πολφ κετικά δείγματα και  λόγω τθσ ακρόασ 

προςζλευςθσ επιςκεπτϊν και λόγω των πολφ κετικϊν εντυπϊςεων όλων όςων τθν επιςκζφκθκαν. 

Σαυτόχρονα  καταγράφθκαν τόςο ςτο βιβλίο επιςκεπτϊν όςο και με δικι μασ ευκφνθ διάφορεσ 

προτάςεισ, ςκζψεισ και εντυπϊςεισ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ υπάρχουςασ ζκκεςθσ. 

 

1. Να διαμορφωκοφν δφο–τρεισ κεματικοί πίνακεσ  με αναφορζσ κειμζνου  ςτθν πανίδα, τθν χλωρίδα 
με καταγραφι όλων των ενδθμικϊν ηϊων, ερπετϊν, πτθνϊν και φυτϊν που απαντϊνται ςτον 
Πάρνωνα , κακϊσ και τουσ οικιςμοφσ του Πάρνωνα και  τθν παραδοςιακι  αρχιτεκτονικι. 
Ενδεικτικά  οικονομικά ςτοιχεία : 

Σρεισ (3)  εκκεματικζσ επιφάνειεσ - πίνακεσ kapafix + εκτφπωςθ διαςτάςεων 110εκ. x 90εκ.  

κόςτοσ 1500€ 

2. Να φφγουν 1ι2 μεγάλα φωτογραφικά εκκζματα 2 περίπου τ.μ. το κακζνα ( όπωσ αυτό με τθν 
μεγάλθ φωτογραφία του καμπαναριοφ που παραποιεί τθν εικόνα του χωριοφ )  και να προςτεκοφν 
κάποια άλλα κζματα από τθν πανίδα, χλωρίδα κλπ. τα οποία λείπουν αλλά είναι πολφ 
χαρακτθριςτικά  π.χ.  χαρακτθριςτικά μονοπάτια, φαράγγι Μαηιάσ, χαρακτθριςτικά φυτά και 
αγριολοφλουδα. παραδοςιακά ςπίτια κ.ά.  
Ενδεικτικά  οικονομικά ςτοιχεία : 

Αντικατάςταςθ των ςυγκεκριμζνων εκκεματικϊν επιφανειϊν με άλλεσ κεματικζσ ενότθτεσ 

κόςτοσ  1200€ 

 

http://www.kastanitsa.gr/


3. Να καταςκευαςτοφν  από ξφλο  και να ηωγραφιςτοφν ι να διαμορφωκοφν με φωτογραφικι 
αναπαράςταςθ διάφορα είδθ τθσ πανίδασ του Πάρνωνα π.χ. πουλιά, ηϊα, φίδια κ.ά. . Η 
προςεκτικι τουσ τοποκζτθςθ ςτο χϊρο τθσ ζκκεςθσ  κα προςδϊςει μία άλλθ διάςταςθ και 
αιςκθτικι  ςτον χϊρο. 
Ενδεικτικά  οικονομικά ςτοιχεία : 

Καταςκευι   και διαμόρφωςθ  με  ηωγραφικι ι φωτογραφικι αναπαράςταςθ 8-10 κεματικϊν 

παραςτάςεων με κόςτοσ  2.200 €  

4. Χρειάηεται περιςςότεροσ φωτιςμόσ  ειδικά ςε μερικά εκκζματα  που δεν φωτίηονται καλά. 
Ενδεικτικά  οικονομικά ςτοιχεία : 

Σοποκζτθςθ ειδικοφ φωτιςμοφ τόςο για τισ ιδθ υπάρχουςεσ κεματικζσ επιφάνειεσ όςο και για 

τισ νζεσ που κα τοποκετθκοφν ςτον ίδιο χϊρο. Επίςθσ χρειάηεται περιςςότεροσ φωτιςμόσ  ςτθν 

ςκάλα που οδθγεί ςτθν Τπόγεια Αίκουςα. Κόςτοσ 850 ευρϊ. 

5. Οι εξωτερικζσ πόρτεσ και τα παράκυρα – όλου του κτιρίου βζβαια - κζλουν κάποια ςυντιρθςθ 
λόγω του ότι ζχουν περάςει πζντε χρόνια από τθν τοποκζτθςι τουσ και κυρίωσ λόγω του ότι είναι 
από ξφλο καςτανιάσ και λόγω των καιρικϊν ςυν κθκϊν χρειάηεται πολφ καλι αδιαβροχοποίθςθ. 
Ενδεικτικά τεχνικά και οικονομικά ςτοιχεία : 

Τπάρχουν τζςςερισ εξωτερικζ πόρτεσ και δζκα μεγάλα παράκυρα  και το ςυνολικό κόςτοσ τθσ 

ςυντιρθςισ τουσ προχπολογίηεται  ςε 2.500 €  

 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΣΑΗ: 8.250 ΕΤΡΩ 

 

 

 

Β. ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ  ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ  ΕΚΘΕΗ   ΙΣΟΡΙΑ , ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗ  ΚΑΣΑΝΙΣΑ ΚΑΙ ΣΗ 

ΣΑΚΩΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΣΟΤ   

το Ιςόγειο του  Κζντρου Ενθμζρωςθσ υπάρχει ανεξάρτθτθ αίκουςα 70 περίπου τ.μ. θ οποία ςιμερα 

είναι κενι. Προτείνουμε  ο χϊροσ αυτόσ να διαμορφωκεί  ϊςτε να λειτουργιςει ωσ  χϊροσ, για 

προβολζσ ςυηθτιςεισ κλπ. και παράλλθλα να διαμορφωκεί με ιςτορικά εκκζματα που κα 

αναφζρονται ςτθν ιςτορικι- λαογραφικι διαδρομι του χωριοφ αλλά και του Δθμοτικοφ χολείου ενϊ 

είναι απαραίτθτο να ζχει αναφορζσ ςτθν Σςακϊνικθ Διάλεκτο μια και θ Καςτάνιτςα είναι ζνα από το 

οκτϊ Σςακονοχϊρια που μιλοφν ακόμα και ςιμερα αυτιν τθν διάλεκτο με ιςτορία τριϊν χιλιάδων 

χρόνων. 

  Αναλυτικά για τον χϊρο αυτό προτείνουμε :  

1. Να διαμορφωκεί  ωσ ζνασ μικρόσ χϊροσ των 50-60 ατόμων για διάφορεσ θμερίδεσ, προβολζσ 
και ςυηθτιςεισ. Απαραίτθτο λοιπόν είναι να εξοπλιςκεί με 60 ειδικά κακίςματα, με μικρι 
υπερυψωμζνθ εξζδρα -βόρεια πλευρά-  όπου κα τοποκετθκεί αναλόγια  αλλά και ειδικό 
γραφείο Προεδρείου  

 Ενδεικτικά  οικονομικά ςτοιχεία : 

 Α) Καταςκευι υπερυψωμζνθσ εξζδρασ (περίπου 7μ.x2μ.x0.40) απο ξφλο κόςτοσ: 700 ευρϊ 

 Β) Αναλόγιο: 600 ευρϊ 



 Γ) Γραφείο ςυνεδρίου: 2τμχ. μικουσ 180εκ (360εκ.) = 450 ευρϊ 

 Δ) 60 Κακίςματα ςυνεδριακά απλά x 50ευρϊ/τμχ. = 3000 ευρϊ 

 

2. Να γίνει προμικεια και εγκατάςταςθ μικροφωνικϊν ςυςκευϊν και θχείων, να γίνει προμικεια 
και εγκατάςταςθσ μεγάλθσ οκόνθσ για διάφορεσ προβολζσ κακϊσ και προμικεια 
VIDEOPROJECTOR . 
Ενδεικτικά οικονομικά ςτοιχεία : 

Α) VideoProjector + Βάςθ + Καλϊδιο HDMI 10μ. (100 ευρϊ) ςφνολο: 1200 ευρϊ  

Β) Οκόνθ Προβολισ PLASMA 40 ‘’, DVD και καλωδιϊςεισ: 1200 ευρϊ 

Γ) 2x ςυνεδριακά μικρόφωνα  και  2 αςφρματα μικρόφωνα: = 400 € 

Δ) 4x θχεία + ενιςχυτισ + καλϊδια + βφςματα= 1500ευρϊ 

Ε) Wall board 2,5 x 2  = 250 € 

3. Να διαμορφωκεί ςτισ τρεισ υπόλοιπεσ πλαϊνζσ επιφάνειεσ τθσ αίκουςασ με φωτογραφικά και 
αρχειακά εκκζματα : ςτθν Ανατολικι πλευρά από τθν διαχρονικι ιςτορικι πορεία τθσ 
Καςτάνιτςασ  με αναφορζσ – εκκζματα από  ςτθν παραδοςιακι αρχιτεκτονικι του οικιςμοφ 
κακϊσ και από τθν λαογραφία . τθν Δυτικι πλευρά με εκκζματα και ντοκουμζντα από τθν 
150χρονθ ιςτορικι διαδρομι του χολείου ςυνδζοντασ ζτςι και τθν ιςτορικι πορεία και χριςθ 
του κτιρίου. Σζλοσ ςτθν Νότια πλευρά προτείνεται να διαμορφωκεί με φωτογραφικά  και 
ιςτορικά εκκζματα από τθν Σςακϊνικθ Διάλεκτο κακϊσ και με τθν τοποκζτθςθ ςε ειδικι 
βιτρίνα, βιβλίων που ζχουν αςχολθκεί με τθν Σςακϊνικθ Διάλεκτο και αυτό πάντα  ςε ςχζςθ με 
το ότι θ Καςτάνιτςα είναι ζνα από τα  αρχαιότερα Σςακωνοχϊρια.  
Ενδεικτικά οικονομικά ςτοιχεία : 

Α)Εκκεςθ Φωτογραφικοφ Τλικοφ. 20-30 Φωτογραφίεσ ςτθν κακεμία πλευρά, ςφνολο 90 

φωτογραφίεσ τυπωμζνεσ ςε kapafix = 2500 ευρϊ 

Β) Καταςκευι εκκεςιακισ βιτρίνασ, φωτιηϊμενθ, διαςτάςεισ 2μ.x2μ.x0.50μ= 800 € 

4. Θεωροφμε ότι απολφτωσ απαραίτθτθ είναι θ  δθμιουργία ενόσ ντοκιμαντζρ 20-25 λεπτϊν  
διάρκειασ το οποίο κα περιζχει όλα τα ιςτορικά, περιβαλλοντικά. λαογραφικά, οικιςτικά και κα 
περιγράφει τισ κεματικζσ ενότθτεσ που κα εκτίκενται ςτο Μουςείο (π.χ  ηωι των 
Καμινιαραίων, καταςκευι αςβεςτοκάμινου κλπ) ςτοιχεία τόςο τθσ Καςτάνιτςασ όςο και τθσ 
ευρφτερθσ περιοχισ. Θεωροφμε ότι θ προβολι αυτοφ του ντοκιμαντζρ ςτουσ επιςκζπτεσ   κα 
δίνει μία πλιρθ εικόνα του ςυνολικοφ οικοςυςτιματοσ του Πάρνωνα και κα ςυμπλθρϊνει με 
τον καλλίτερο τρόπο τα υπόλοιπα εκκζματα του Κζντρου Ενθμζρωςθσ. 
Ενδεικτικά οικονομικά ςτοιχεία :  

Ζρευνα , ςυλλογι του ιδθ υπάρχοντοσ υλικοφ, ψθφιοποίθςθ, επεξεργαςία, μοντάη, 

αφθγθτισ, κινθματογράφθςθ ,φωτογραφία κλπ = 5.000 € 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΣΑΗ: 17.600 ΕΤΡΩ 

 

 

 

 



 Γ. ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ  ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ  Μ ΟΤΕΙΟΤ ΚΑΙ  ΑΙΘΟΤΑ   ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ  

το υπόγειο του κτιρίου υπάρχει διαμορφωμζνθ αίκουςα 100 περίπου τετρ. μζτρων  θ οποία 

προτείνουμε  να διαμορφωκεί ζνα μικρό  Θεματικό Λαογραφικό Μουςείο όπου κα ςτθκοφν και κα 

διαμορφωκοφν δφο τρία παραδοςιακά επαγγζλματα που ζχουν ςχζςθ με τον Πάρνωνα και βζβαια με 

το χωριό .  

Προτείνουμε λοιπόν   αυτόσ ο χϊροσ να διαμορφωκεί με εκκζματα αλλά και προςεκτικζσ καταςκευζσ 

που κα παρουςιάηουν τρία χαμζνα παραδοςιακά επαγγζλματα : του αςβεςτοποιοφ ( καμινιάρθ), του 

αγωγιάτθ  και του υλοτόμου. θμείο αναφοράσ γιϋ αυτιν τθν κεματικι ενότθτα θ διαχρονικι 

αρμονικι ςυνφπαρξθ των κατοίκων με το φυςικό περιβάλλον και τθν προςταςία του Δάςουσ το οποίο 

διατθρικθκε αναλλοίωτο μζςα ςε μια καταγεγραμμζνθ ιςτορικι περίοδο πεντακοςίων και πλζον 

τουλάχιςτον χρόνων. Παράλλθλα κα τοποκετθκοφν κλειςτζσ προκικεσ για τθν προςταςία των 

εκκεμάτων από τθν φκορά , με ςυλλογζσ  από δωρθτζσ και φίλων τθσ Καςτάνιτςασ τα οποία κα 

προβάλουν τισ τζχνεσ, τα εργαλεία, τα μζςα, τα είδθ που χρθςιμοποιοφςαν οι ντόπιοι ςτο ςπίτι ,ςτο 

χωράφι , ςτο εμπόριο, ςτισ ςυναλλαγζσ , ςτισ κακθμερινζσ αςχολίεσ , ςτισ προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ 

κλπ.  

 Ζτςι βλζπουμε ο χϊροσ αυτόσ να αναδεικνφεται  μζςα από  φωτογραφικό ιςτορικό υλικό και 

καταςκευϊν που κα ζχει  ςχζςθ με αυτά τα επαγγζλματα  

1. Με τθν καταςκευι – αναπαράςταςθ ςε μικρι κλίμακα ενόσ αςβεςτοκάμινου με τθν ζκκεςθ 
όλων των  εργαλείων που χρθςιμοποιοφςαν  γιϋ αυτιν τθν δουλειά . 

Ενδεικτικά  οικονομικά ςτοιχεία : 

α) Καταςκευι μοντζλου αςβεςτοκάμινου = 3000 ευρϊ 

β) Ανδρείκελα-Μοντζλα καμινιαραίων  εργατϊν ςε κλίμακα 1:2  και μθχανικι-θλεκτρικι κίνθςθ 

= 2500 € 

γ) υλλογι παραδοςιακϊν εργαλείων – ςυςκευϊν, αναπαλαίωςθ – διορκϊςεισ κ.λ.π. κόςτοσ 

ανάλογο των αντικειμζνων τθσ ςυλλογισ και ςυντιρθςθσ  =2000  € 

2. Με τθν ζκκεςθ  εργαλείων, τθν καταςκευι προκθκϊν-βιτρινϊν  για φφλαξθ και προςταςία των 
εκκεμάτων και βζβαια ιςτορικϊν και φωτ/κϊν ςυλλογϊν   για τα άλλα δφο επαγγζλματα. 

Ενδεικτικά  οικονομικά ςτοιχεία : 

υλλογι παραδοςιακϊν εργαλείων – ςυςκευϊν, καταςκευϊν φφλαξθσ και διατιρθςθσ, 

αναπαλαίωςθ – διορκϊςεισ κ.λ.π. των αντικειμζνων τθσ ςυλλογισ = 5.000 € 

3. Με τθν τοποκζτθςθ κατάλλθλου  φωτιςμοφ  που κα αναδεικνφει  τα  εκκζματα. 
Ενδεικτικά οικονομικά ςτοιχεία : 

Φωτιςμόσ εκκεμάτων ςε  ράγεσ πάνω ςτισ οποίεσ τοποκετοφνται μικροί προβολείσ που 

φωτίηουν αποκλειςτικά το κζμα με κφριο πλεονζκτθμα  τθν δυνατότθτα μετακίνθςθσ του 

προβολζα κατα μικοσ τθσ ράγασ. Κόςτοσ  = 2500 ευρϊ. 

4. Αμοιβι Μουςιολόγου ,γραφίςτα, ςχεδιαςτι, αρχιτζκτονα  : 4.000 € 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΣΑΗ: 19.000 € 

 



Δ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ 

Σζλοσ πιςτεφουμε πωσ πρζπει να ολοκλθρωκεί θ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου (κιπου)  ςτθ 

δυτικι και βόρεια πλευρά του κτιρίου. 

Προτείνουμε : 

1. να απομακρυνκοφν τα  ςιδερζνια κάγκελα και να καταςκευαςκοφν παραδοςιακά ξφλινα από 
καςτανιά ςτθν δυτικι πλευρά μικουσ 40 περίπου μζτρων και 15 ςτθν νότια. 
Ενδεικτικά οικονομικά ςτοιχεία : 

Ξυλεία (καςτανιά) τοποκζτθςθ + βαφι =  2500 € 

2. Να αλλαχκεί ο υπάρχων μικρόσ φωτιςμόσ από ςτρογγυλζσ λάμπεσ και να μπουν τουλάχιςτον πζντε 
παραδοςιακά φανάρια  είτε ςε ξφλινεσ κολϊνεσ , είτε ςτα εξωτερικά  τοιχία του κτιρίου  και να 
απομακρυνκοφν καλϊδια, λάςτιχα και άλλα ξζνα υλικά από τον περιβάλλοντα χϊρο. 
Ενδεικτικά  οικονομικά ςτοιχεία : 

Πζντε παραδοςιακά φανάρια τα τρία με κολϊνεσ και τα δφο επιτοίχια  με κόςτοσ = 1800 € 

3. Να διαμορφωκεί ο υπάρχων κιποσ, να εμπλουτιςκεί με κατάλλθλα χϊματα και να δθμιουργθκεί 
ζνασ κατάλλθλοσ μικρόσ βοτανικόσ κιποσ όπου κα φυτευτοφν κυρίωσ αρωματικά φυτά  και  
αγριολοφλουδα του Πάρνωνα με ςιμανςθ ( ονομαςία, χριςθ,  καλλιζργεια κλπ) . 
Ενδεικτικά τεχνικά και οικονομικά ςτοιχεία :  

Για τθν ςυνολικι διαμόρφωςθ 1500 € 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΣΑΗ:  5.800 € 

 

 Ε.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕ Ε ΒΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΑΞΟΝΕ ΚΑΙ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ  

Θεωροφμε απολφτωσ απαραίτθτο να τοποκετθκοφν  ενθμερωτικζσ πινακίδεσ με χαρτογράφθςθ τθσ 

περιοχισ και πλθροφορίεσ ςε  βαςικζσ διαςταυρϊςεισ  που οδθγοφν ςτθν Καςτάνιτςα ,  Άςτροσ , Άγ. 

Ανδρζασ , Χάνι Κοπανίτςα, διαςταφρωςθ τραβόραχθσ, Άγ. Πζτροσ, δφο ςτισ ειςόδουσ προσ Καρυζσ επί 

του  Εκνικοφ  δρόμου Σρίπολθσ- πάρτθσ και δφο μεγάλεσ ξφλινεσ πινακίδεσ που κα τοποκετθκοφν ςτο  

κτίριο του Κζντρου Ενθμζρωςθσ. 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΣΑΗ: 4.000 € 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ : €54.650  

 Θζλουμε να επιςθμάνουμε ότι  θ ςυνολικι μασ πρόταςθ, είτε με τισ βελτιϊςεισ τθσ υπάρχουςασ ζκκεςθσ 

είτε με τθν δθμιουργία νζων εκκεμάτων ςτισ άλλεσ δφο κενζσ αίκουςεσ του Ιςογείου  και του Τπογείου 

ςτοχεφει ςτο να αναδείξει τθν διαχρονικι αρμονικι ςυνφπαρξθ του ανκρϊπου με  το φυςικό του 

περιβάλλον, με το βουνό που για αιϊνεσ ςτάκθκε  ο ηωτικότεροσ ςφμμαχοσ  των κατοίκων.  

 



     Θζλοντασ να αναδείξουμε το μζγεκοσ αυτισ τθσ ςθμαντικισ πλευράσ  κα ςθμειϊςουμε :  

 Ότι θ παραδοςιακι αρχιτεκτονικι τθσ Καςτάνιτςασ εξελίχκθκε ςτο διάβα των αιϊνων μζςα από 
τθν  χριςθ και αξιοποίθςθ τθσ πζτρασ, των ςχιςτολικικϊν πλακϊν και του ξφλου (ιδιαίτερα τθσ 
καςτανιάσ ) . 

  Η Σςακϊνικθ Διάλεκτοσ διαςϊκθκε ςτουσ αιϊνεσ μζςα ςϋαυτό το πανζμορφο αλλά απομωνομζνο 
φυςικό περιβάλλον  καταδεικνφοντασ  τθν ςυμβολι τθσ φφςθσ που ςυνυπάρχει αρμονικά με τον 
άνκρωπο , ςτο να διατθριςει τισ ιςτορικζσ τουσ ρίηεσ  και τισ γλωςςικζσ του και πολιτιςτικζσ 
ιδιαιτερότθτεσ. 
Σα ςτοιχεία  αυτά είναι τα δφο κεντρικά κζματα που ςκοπεφουμε μζςα από τθν πρόταςι μασ να 

αναδειχκοφν ςτθν κενι αίκουςα του Ιςογείου . 

 

Ακόμα ςθμαντικότερο είναι θ δθμιουργία ςτο Τπόγειο του κτιρίου τθσ ζκκεςθσ  και αναπαράςταςθσ των 

παραδοςιακϊν επαγγελμάτων. Οι αςβεςτοποιοί (καμινιαραίοι), οι αγωγιάτεσ  και οι υλοτόμοι ιταν τα 

τρία επαγγζλματα που κράτθςαν ηωντανά τα ορεινά χωριά του Πάρνωνα για πολλοφσ αιϊνεσ. Και όλα 

αυτά μζςα από τθν απόλυτα αρμονικι ςυνφπαρξθ των ανκρϊπων με το φυςικό τουσ περιβάλλον μια και 

από τισ επίςθμεσ καταγραφζσ αποδεικνφεται ότι το δάςοσ και ο Πάρνωνασ ςαν ςυνολικι φυςικι ενότθτα 

όχι μόνον δεν αλλοιϊκθκε αλλά αντικζτωσ  προςτατεφκθκε μια και όλεσ αυτζσ  οι αςχολίεσ των κατοίκων 

αποδεικτικά  βαςίηονταν ςτο να  ςζβονται και προςαρμόηουν το ςφνολο τθσ ηωισ τουσ  ςτουσ φυςικοφσ 

κανόνεσ . 

Αυτό είναι το κεντρικό ηθτοφμενο που κζλουμε και πιςτεφουμε ότι μπορεί να αναδειχκεί μζςα από τθν 

βελτίωςθ και ολοκλιρωςθ αυτοφ του Κζντρου Ενθμζρωςθσ. 

 

 

Όπωσ και πιο πάνω  τονίηουμε θ δίχρονθ λειτουργία του Κζντρου Ενθμζρωςθσ ιταν για όλουσ μασ μία 

ευχάριςτθ ζκπλθξθ. Πιςτεφαμε πωσ δεν κα υπιρχε ουςιαςτικό ενδιαφζρον των επιςκεπτϊν με δεδομζνο 

ότι  τα εκκζματά του ιταν λίγα ( λόγω ελλείψεωσ πιςτϊςεων ςτο προθγοφμενο Πρόγραμμα) και βζβαια 

επειδι για τουσ περιςςότερουσ υπιρχε άγνοια ακόμα και για τθν φπαρξθ του Κζντρου Ενθμζρωςθσ.   

Αντικζτωσ  καταγράψαμε τόςο ςτθν περίοδο που δεν υπιρχε ξεναγόσ και πολφ περιςςότερο  αργότερα 

που διορίςτθκε , ζντονθ επιςκεψιμότθτα και μεγάλο τουριςτικό ενδιαφζρον επιςκεπτϊν από όλθ τθν 

Ελλάδα που ικελαν να δουν τθν ζκκεςθ  και να πλθροφορθκοφν αναλυτικά για τα περιεχόμενά τθσ. 

Πολλοί απϋ αυτοφσ κατζγραψαν τισ εντυπϊςεισ τουσ ςτο βιβλίο επιςκεπτϊν αλλά και  διατφπωςαν τισ 

προτάςεισ και τισ ιδζεσ τουσ για τον εμπλουτιςμό του Κζντρου Ενθμζρωςθσ ,ςε μία περίοδο φφεςθσ που θ 

οικονομικι κρίςθ ζχει μειϊςει ςτο ελάχιςτο τουσ επιςκζπτεσ ςτουσ ορεινοφσ  προοριςμοφσ όλθσ τθσ 

χϊρασ. 

Η Καςτάνιτςα τα τελευταία  χρόνια ζχει αναδειχκεί ςε ζνα από τουσ πιο ςθμαντικοφσ ορεινοφσ 

προοριςμοφσ τθσ χϊρασ  χάρθ ςτισ προςπάκειεσ των κατοίκων τθσ και ειδικότερα των νζων παιδιϊν που 

δεν ξζχαςαν τθ Μάννα Γθ και δθλϊνουν βροντερό παρϊν ςε κάκε δραςτθριότθτα. Δεκάδεσ είναι τα 

δθμοςιεφματα και τα μαηικά μζςα ενθμζρωςθσ που ζχουν ζλκει ςτθν Καςτάνιτςα για επιτόπια 

καταγραφι που ςτθν ςυνζχεια παρουςίαςαν το υλικό τουσ  τόςο  ςε μεγάλεσ εφθμερίδεσ και περιοδικά 

όςο και ςε τθλεοπτικοφσ και ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ ςε Ελλάδα και Εξωτερικό. Ενδεικτικά κα 

αναφζρουμε: το θμίωρο ντοκιμαντζρ που ζφτιαξε το κρατικό Γερμανικό Κανάλι που παρουςιάςτθκε ςε 



ϊρα αιχμισ ςτθν Γερμανία αλλά και ςε άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ , τισ ςυνεχείσ αναφορζσ ραδιοφωνικϊν 

ςτακμϊν ςτθν Αυςτραλία και εξίςου ςθμαντικό το ότι τα τελευταία χρόνια ςτθν ΓΙΟΡΣΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΟΤ ο 

αρικμόσ των επιςκεπτϊν ξεπερνά τισ 4.000 .  

 Ζτςι λοιπόν πιςτεφουμε ακράδαντα  ότι θ υλοποίθςθ τθσ πιο πάνω πρόταςθσ κα δϊςει μία άλλθ 

δυναμικι προοπτικι τουριςτικισ και όχι μόνον ανάπτυξθσ για τθν Καςτάνιτςα αλλά και ςε όλα τα άλλα 

ορεινά χωριά του Πάρνωνα που είναι αρκετά με ςθμαντικζσ υποδομζσ για τθν εξυπθρζτθςθ των 

επιςκεπτϊν ( Πλάτανοσ , Αγιάννθσ Άγ. Πζτροσ , Καρυζσ  και Πολφδροςο). Αυτό είναι καταγεγραμμζνο τα 

τζςςερα τελευταία χρόνια που ςτθν ΓΙΟΡΣΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΟΤ τα πιο πάνω χωριά γεμίηουν από κόςμο. 

θμαντικό κεωροφμε και τθν προοπτικι να προςελκφςουμε χολεία που διοργανϊνουν εκδρομζσ 

περιβαλλοντολογικοφ ενδιαφζροντοσ  και κα ζχουν τθν δυνατότθτα πζρα από το Κζντρο Ενθμζρωςθσ να 

απολαφςουν αυτό το καυμάςιο περιβάλλον του Πάρνωνα . 

Ευχαριςτοφμε προκαταβολικά το Διοικθτικό ςασ υμβοφλιο για τθν ςθμαντικι του βοικεια  κακϊσ και 

όλο το προςωπικό για τθν πολφτιμθ βοικεια του ςτθν διοργάνωςθ των ςθμαντικϊν εκδθλϊςεων και 

άλλων παρεμβάςεων. 

 

 

ασ  ευχαριςτοφμε προκαταβολικά 

Με εκηίμιζη, 

 

 

     Η Πρόεδρος            Ο Γενικός Γραμμαηέας 

 

Ελεσθερία  Φωηίοσ       Παύλος Πασλίδης 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΝΙΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑ  -  ΒΟΡΕΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ  220 01                                                                             
Επικοινωνία 
Πρόεδροσ:  Φωτίου Ρία - 6978559494   
Γεν. Γραμματζασ:  Παυλίδθσ Παφλοσ - 6978857950      
Email: info@kastanitsa.gr    -   web:  www.kastanitsa.gr 
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ 
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Συντάκτες έκδοσης: 

Πανταζή Αικατερίνη, Αναστασιάδη Αγνή, Αρβανίτης Διαμαντής 

Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας 

 

Επιμέλεια έκδοσης: Βαξεβανίδου Ζαφείρω 
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Περιεχόμενα 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΗΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Περιοχές Natura 2000  
Ζωνοποίηση Προστατευόμενης Περιοχής  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Αναγκαιότητα & Στόχοι  
Δράσεις ανάδειξης  
Ενημέρωση Κοινού   
Δημοσιότητα – Διάχυση ενημέρωσης   
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση   
Ημερίδες   
Προώθηση συμμετοχικής διαδικασίας   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Στελέχωση 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 

 

Εξοπλισμός Τμήματος 
Εξοπλισμός Κέντρων Ενημέρωσης  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 

 

Ξεναγήσεις επισκεπτών  
Ξεναγήσεις σχολείων  
Εκδηλώσεις – Περιβαλλοντική ενημέρωση  
Κατάρτιση – Επιμόρφωση προσωπικού   
Δελτία τύπου  
Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μαθητών 
Επισκέψεις πεδίου-Καταγραφή ειδών 
Δικτυακός Τόπος 
Κοινωνική δικτύωση 

 

Δράσεις εκτός Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 

 

Ενημέρωση κοινού – Δημοσιότητα – Διάχυση ενημέρωσης  
Συνεργασίες  
Ημερίδες   
Προώθηση συμμετοχικής διαδικασίας   
Ξεναγήσεις επισκεπτών  
Ξεναγήσεις σχολείων  
Εκδηλώσεις – Περιβαλλοντική ενημέρωση  
Κατάρτιση – Επιμόρφωση προσωπικού  
Δελτία τύπου  
Επισκέψεις πεδίου – Καταγραφή ειδών  
Δικτυακός τόπος  
Κοινωνική δικτύωση  
Δράσεις εκτός Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 
Σχέδιο Δράσης – Έκθεση αξιολόγησης Πεπραγμένων 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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Κεφάλαιο 1 
Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΩΝΑΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΜΟΥΣΤΟΥ 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ιδρύθηκε με τους Νόμους 
2742/1999 (ΦΕΚ 207Α/7-10-1999) και 3044/2002 (ΦΕΚ 197Α/27-08-2002), με σκοπό τη διοίκηση και 
διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού. Η 
συγκρότηση του παρόντος Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης προκύπτει από την υπ’ αριθμ. Υ.Α. 
3946/2009 (ΦΕΚ/303/ΥΟΔΔ/14.7.2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 375/3-11-
2011: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3946/3-7-2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» (ΥΟΔΔ 303/2009), όπως ισχύει. 

Ο Φορέας διοικείται από 11μελές Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. και 
αποτελείται από εκπροσώπους υπουργείων, της αυτοδιοίκησης, τοπικών φορέων και 
περιβαλλοντικών οργανώσεων. 

Στην περιοχή του Πάρνωνα υπάρχουν περισσότεροι από 15 τύποι οικοτόπων. Μερικοί από αυτούς 
είναι μοναδικοί ή ιδιαίτερα αξιόλογοι για τον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο, όπως είναι οι 
εκτεταμένες δασικές εκτάσεις με μαύρη πεύκη, τα δάση με δενδρόκεδρο στη Μονή Μαλεβής, οι 
καστανεώνες στην Καστάνιτσα, η λιμνοθάλασσα Μουστού νότια του Άστρους, η χαράδρα του 
Δαφνώνα κ.ά. 

Οι σημαντικότερες περιοχές στον Πάρνωνα είναι οι α) υγροτοπικές ζώνες και οι εκτάσεις με 
δενρόκεδρους (πυκνές συστάδες και θαμνολίβαδα) β) εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως 
σημαντικές για την χλωρίδα, οι οποίες είναι αποκλειστικά θαμνολίβαδα και γ) οι κορυφές του όρους 
Πάρνωνα οι οποίες εκτός από θαμνολίβαδα περιλαμβάνουν και χορτολίβαδα σε ένα μικρό οροπέδιο 
(Μπουρδάκης 2008). 

Ο Υγρότοπος Μουστού περιλαμβάνει τους επιμέρους υγροτόπους που παλαιότερα συνδέονταν 
μεταξύ τους: 

• Λιμνοθάλασσα Μουστού 
• Χερονήσι (παλιά κοίτη του Βρασιάτη κοντά στον ομώνυμο λόφο) 
• Έλος των Κάτω Βερβένων, βόρεια του Παραλίου Άστρους 

Και οι τρεις υγρότοποι έχουν σχηματιστεί από την δράση των ποταμών Τάνου και Βρασιάτη και από 
υπόγεια νερά (καρστικές πηγές). Οι ποταμοί φέρνουν πολλά φερτά, λόγω των μεγάλων κλίσεων των 
ανατολικών πλαγιών του Πάρνωνα. Τα φερτά δημιούργησαν δέλτα με τις αποθέσεις τους από τα 
οποία απέμειναν οι σημερινοί υγρότοποι (Goester 1993). Η λιμνοθάλασσα του Μουστού δέχεται 
γλυκά νερά από πηγή και θαλασσινό νερό από το κανάλι. Στην περιοχή φωλιάζουν ορισμένα 
προστατευόμενα είδη υδρόβιων και στρουθιόμορφων πουλιών αλλά η περιοχή είναι σημαντική 
κυρίως για την διαχείμαση και τη μετανάστευση. Η περιοχή είναι  επίσης σημαντική για την βίδρα, 
ένα είδος πρόσφατα και αποτελεί έναν απομονωμένο βιώσιμο πληθυσμό (Μπουρδάκης 2008). 
Επίσης στην περιοχή του Μουστού και στις γύρω ρεματιές εντοπίζεται το τσακάλι, το οποίο 
απειλείται στην Ελλάδα με εξαφάνιση (Giannatos 2004). 

Ο δρυπώδης άρκευθος (Juniperus drupaceae) είναι ένα ασιατικό είδος με μοναδική περιοχή 
εξάπλωσης στην Ευρώπη τις βόρειες πλαγιές του Πάρνωνα. Λόγω της μοναδικότητάς του 
προστατεύεται σε όλες τις περιοχές εξάπλωσής του. 

Στις σημαντικές ζώνες περιλαμβάνονται επίσης και εκτάσεις με ορθοπλαγιές και πλαγιές με πολύ 
μικρή δενδρώδη ή θαμνώδη κάλυψη, όπως είναι αυτές στην χαράδρα της Έλωνας. Οι εκτάσεις αυτές 

http://www.fdparnonas.gr/files/303-2009.pdf�
http://www.fdparnonas.gr/files/FEK375_11.pdf�
http://www.fdparnonas.gr/files/FEK375_11.pdf�
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είναι πολύ σημαντικές καθώς περιλαμβάνουν τέσσερα στενά ενδημικά είδη της χλωρίδας, που 
απαντούν μόνο σ’ αυτήν την περιοχή, και πολλά είδη σπάνιων χασμόφυτων. 

Το σημαντικότερο στοιχείο της προστατευόμενης περιοχής είναι η σπάνια και στενά ενδημική 
χλωρίδα της, η οποία πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευτεί από τον Φορέα Διαχείρισης. 

Περιοχές NATURA 2000 

Η Προστατευόμενη Περιοχή καταλαμβάνει έκταση 1.147.010 στρέμματα και περιλαμβάνει πέντε 
περιοχές που περιλήφθηκαν στον Επιστημονικό Κατάλογο εκ των οποίων οι τρεις εντάχθηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο "NATURA 2000" (ΤΚΣ: Τόποι Κοινοτικής Σημασίας): 

• Περιοχή Παράλιου Άστρους και λίμνη Μουστού (κωδικός: GR 2520003) 

• Όρος Οριώντας (κωδικός: GR 2520004)1

• Μονή Ελώνης και Χαράδρα Λεωνιδίου (κωδικός: GR 2520005) 

 

• Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής Μαλεβής (κωδικός: GR 2520006) 

• Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα & 
Περιοχή Μονεμβάσιας (κωδικός: GR 2540001)2

Ζωνοποίηση Προστατευόμενης Περιοχής 

 

Η προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού θεσμοθετήθηκε το 
φθινόπωρο του έτους 2010 με την έκδοση της ΚΥΑ 33999/6.09.2010 (ΦΕΚ353 Α.Α.Π.Π./6.09.2010) με 
σκοπό την προστασία της περιοχής ως εθνική φυσική κληρονομιά. Σύμφωνα με την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης για την προστασία 
χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και 
Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και 
των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-
υγροτόπου Μουστού» (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος) η προστατευόμενη 
περιοχή περιλαμβάνει τις εξής ζώνες προστασίας του Ν. 1650/1986: 

Α. Περιοχές Απόλυτης προστασίας της Φύσης: εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα, βιότοποι ή 
οικότοποι σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή της άγριας 
πανίδας, εκτάσεις που έχουν αποφασιστική θέση στον κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούμενων με 
εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας. 

α. Συστάδα Δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής (2.Ι): πρόκειται για την περιοχή γύρω από τη Μονή 
Μαλεβής και κυρίως νότια αυτής. Εδώ απαντά ένα από τα πιο αξιόλογα δάση με δενδρόκεδρο, όπου 
έκταση 740 στρ. σύμφωνα με το ΦΕΚ 121Δ/1980 έχει κηρυχθεί "Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης". 

β. Υγρότοπος Μουστού (2.ΙΙ): φιλοξενεί πολλά σπάνια, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη 
παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών. Επιπλέον, είναι ο σημαντικότερος και ο μόνος αξιόλογου 
μεγέθους υγρότοπος στην ανατολική Πελοπόννησο και ο πρώτος που συναντούν προς το βορρά τα 
μεταναστευτικά πουλιά που ακολουθούν τις ανατολικές ακτές της Ελλάδας. 

Σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα και καμία ανθρώπινη δραστηριότητα 
που έχει χαρακτήρα περιστασιακής ή μόνιμης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον. 

Β. Περιοχές προστασίας της Φύσης: πρόκειται για εκτάσεις οικολογικής ή βιολογικής σημασίας, 
στις οποίες προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από δραστηριότητες και επεμβάσεις που είναι 

                                                             

 
1 Περιοχή που έχει περιληφθεί μόνο στον Επιστημονικό Κατάλογο 
2 Η προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτού του ΤΚΣ 
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δυνατό να μεταβάλλουν ή να αλλοιώσουν τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξη του. Στην 
προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιλαμβάνονται οι παρακάτω: 

α. Δάση Δενδρόκεδρου Πραστού (3.Ι) 

β. Δάση Δενδρόκεδρου Αγίου Βασιλείου-Πλατανακίου (3.ΙΙ): Το κύριο χαρακτηριστικό και των 
δύο αυτών περιοχών είναι η παρουσία του σπάνιου και μοναδικού για την Ευρώπη δρυπώδους 
άρκευθου, το οποίο σχηματίζει γύρω από τα χωριά πανέμορφα δάση μεγάλης οικολογικής αξίας. 

γ. Δάση Δενδρόκεδρου Παλαιοχωρίου (3.ΙΙΙ): Χαρακτηριστική η παρουσία του σπάνιου και 
μοναδικού για την Ευρώπη δρυπώδους άρκευθου, δασικό είδος το οποίο σχηματίζει γύρω από τα 
χωριά πανέμορφα δάση μεγάλης οικολογικής αξίας. 

δ. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Κορυφών Πάρνωνα (3.ΙV): Πρόκειται για μια μεγάλη, επιμήκη 
περιοχή με υψόμετρο άνω των 1.500μ., που περιλαμβάνει την κύρια κορυφογραμμή του Πάρνωνα, 
από τις κορυφές Μαλαβάζο (1.503 μ.) και Μεγάλη Τούρλα (1.935 μ.) στα βόρεια μέχρι την κορυφή 
Μαδαρή (1.685 μ.) στα νότια. Περιλαμβάνει σπάνια ενδημική χλωρίδα. 

ε. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Μαζιάς-Κοντολινάς (3V): πρόκειται για μόνιμο Καταφύγιο Άγριας 
Ζωής με σημαντική πανίδα και χλωρίδα, και ένα φαράγγι ιδιαίτερου κάλλους. 

στ. Σημαντική περιοχή χλωρίδας Αγίου Ιωάννη-Ορεινής Μελιγούς (3V.I): περιοχή ιδιαίτερα 
σημαντική για την χλωρίδα. 

ζ. Περιοχή Χαράδρας Δαφνώνα και Μονών Ελώνης και Σίντζας (3.VII): Περιοχή με μεγάλη 
γεωμορφολογική αξία και ιδιαίτερα σημαντική για τη χλωρίδα της. Εδώ φυτρώνουν μερικά πολύ 
σπάνια είδη φυτών και είναι έντονη η παρουσία ορισμένων βραχόφιλων ειδών πουλιών και 
αρπακτικών. 

η. Υγρότοπος Μουστού (4.1): Περιμετρικά της Περιοχής Απολύτου Προστασίας εκτίνεται η ζώνη 
Προστασίας του Υγροτόπου Μουστού, περιοχή ύψιστης σημασίας για την διατήρηση του 
υγροτόπου. 

Επιτρέπονται αρκετές υφιστάμενες δραστηριότητες, οι οποίες δεν έχουν αρνητικές επιδράσεις στην 
προστατευόμενη περιοχή. 

θ. Περιοχές Προστασίας Ρεμάτων: Καθορίζονται οι γραμμικές περιοχές προστασίας κατά μήκος 
των ρεμάτων Δαφνώνα, Βρασιάτη και Τάνου και εκατέρωθεν των όχθεων τους πλάτους 50 μέτρων. 

Γ. Οι υπόλοιπες εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των 
Περιοχών Προστασίας της Φύσης, της ζώνης Προστασίας Μουστού και των περιοχών με 
εγκεκριμένο σχέδιο πόλης: Πρόκειται για το σύνολο της προστατευόμενης περιοχής, το οποίο δεν 
εμπίπτει στην παραπάνω ζωνοποίηση. Περιλαμβάνει οικισμούς ή χωριά με ιδιαίτερη αξία και 
ενδιαφέρον, λόγω της ποιότητας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών και 
παράλληλα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που 
εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου. 

Επιτρέπονται σχεδόν όλες οι δραστηριότητες με ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις.  
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Κεφάλαιο 2 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 

Αναγκαιότητα & Στόχοι 

Η προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού λόγω του ότι 
καταλαμβάνει έκταση 1.147.000 στρεμμάτων κυρίως δασικού τύπου, περιλαμβάνει πολυάριθμα 
ιστορικά χωριά των οποίων οι κάτοικοι αναπτύσσουν δραστηριότητες που θα πρέπει να 
εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου. Κατά συνέπεια λαμβάνοντας υπόψη το 
γεγονός ότι στο χώρο της προστατευόμενης περιοχής υπάρχει έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (κτηνοτροφία, γεωργία, δενδροκομία, μελισσοκομία, συλλογή 
βοτάνων, λατόμευση μαρμάρων, υπηρεσίες τουρισμού, περιορισμένη βιομηχανική παραγωγή), 
πέραν των επισκεπτών που δέχεται κυρίως τις τουριστικές περιόδους, και το γεγονός ότι η 
ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού είναι ανεπαρκής σε θέματα προστασίας των 
περιοχών ευθύνης του ΦΔΟΠΥΜ, δημιουργούνται προβλήματα ακατάλληλης συμπεριφοράς. Επίσης 
η εκπόνηση και εφαρμογή του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας της ΠΠ καθώς και η 
τροποποίηση και εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης της ΠΠ που αναμένεται να υλοποιηθούν στο 
προσεχές μέλλον (στα πλαίσια του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013), θα περιγράφουν τους εξειδικευμένους 
περιορισμούς και στόχους που θα τεθούν για την προστασία της περιοχής, οι οποίοι πρέπει να 
γίνουν ευρέως γνωστοί μέσα από σωστά σχεδιασμένα έργα περιβαλλοντικής ενημέρωσης. 

Η δράση αυτή λοιπόν καθίσταται απαραίτητη προκειμένου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του όρους 
Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού να εξοικειωθούν με την ιδέα της προστατευόμενης περιοχής, με 
τους κανονισμούς και τους όρους που τη διέπουν, με τους στόχους που τίθενται α) για την 
προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και β) για 
τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, και να αποκτήσουν ενημέρωση και 
εκπαίδευση προς όφελος της προστασίας και της πρόληψης.  

Ο Φορέας Διαχείρισης μέσω της υλοποίησης αυτής της δράσης στοχεύει επίσης στην ενίσχυση των 
συμμετοχικών διαδικασιών. Παράλληλα, θα γίνει προσέγγιση όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών, 
των τοπικών συλλόγων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην προστατευόμενη 
περιοχή για την από κοινού υλοποίηση των στόχων που τίθενται από το διαχειριστικό σχέδιο της 
προστατευόμενης περιοχής. Τέλος, θα γίνει προσπάθεια προώθησης των προτάσεων 
οικοτουρισμού που θα προτείνει ο ΦΔ μέσω επιτόπιων επισκέψεων σε στοχευμένες ομάδες 
πληθυσμού και με μικρές εκδηλώσεις που θα διοργανώνονται είτε αποκλειστικά από τον ΦΔ είτε σε 
συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους ή/και την τοπική αυτοδιοίκηση.  

Η αναγκαιότητα της δράσης αυτής εντοπίζεται στη γενικότερη προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο ΦΔ 
για την ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της υιοθέτησης ενός εξωστρεφούς χαρακτήρα που 
αφουγκράζεται τις ανάγκες, τις προτάσεις και τις ιδέες της τοπικής και όχι μόνο κοινωνίας. 

Η προκείμενη δράση στοχεύει στην επίλυση του προαναφερόμενου προβλήματος που αποτελεί η 
ελλιπής και αποσπασματική ενημέρωση των επισκεπτών της προστατευόμενης περιοχής. Γι’ αυτό το 
λόγο θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν ειδικές δράσεις ενημέρωσης – 
ευαισθητοποίησης του κοινού που θα αποσκοπούν στα ακόλουθα: 

1. Γενική ενημέρωση σχετικά με τους γενικούς όρους και κανονισμούς που έχουν καθοριστεί με το 
νομοθέτημα θεσμοθέτησης της ΠΠ και θα εξειδικευθούν με τον Κανονισμό Διοίκησης και 
Λειτουργίας της ΠΠ, καθώς επίσης με το σύνολο των ενεργειών και μέτρων που είναι 
απαραίτητα για την προστασία, οργάνωση και λειτουργία της και στοχεύει στην ανάδειξη όλων 
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των αξιών και λειτουργιών της (οικολογικών, αισθητικών, ιστορικών, πολιτιστικών, οικονομικών 
κα), 

2. Εξειδικευμένη ενημέρωση σχετικά με την σπουδαιότητα της χλωρίδας, της πανίδας, των 
οικοσυστημάτων και την ανάδειξη του κάλους των τοπίων της ΠΠ, και τη 

3. Συνεχή ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις που διεξάγονται στο χώρο της ΠΠ. 
4. Ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, στην ενίσχυση της πολυγνωμίας και στην 

επίτευξη μιας θετικότερης αντιμετώπισης του ΦΔ ως προς το ρόλο του και τις αρμοδιότητές του, 
τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και από τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Δράσεις ανάδειξης 

Για το έτος 2012 θα πρέπει να γίνει η παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων που 
εφαρμόστηκαν για την ανάδειξη του χώρου της προστατευόμενης περιοχής και ακολούθως 
καταρτίζεται το παρόν Ειδικό Σχέδιο Δράσης για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού. 
Το σχέδιο αυτό, περιλαμβάνει τον καθορισμό των ομάδων-στόχων, τον προσδιορισμό της 
αναγκαίας υποδομής υποστήριξης και της χωροθέτησής της, τα κατάλληλα μέσα που θα 
χρησιμοποιηθούν.  

Ενημέρωση Κοινού  

Η πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων επισκεπτών, των κατοίκων της 
περιοχής και των εμπλεκόμενων φορέων, σε θέματα που αφορούν στην οικολογική και ιστορική-
πολιτιστική αξία της περιοχής αλλά και στη συνεπαγόμενη ανάγκη προστασίας και διατήρησης της 
βιοποικιλότητας και των φυσικών και πολιτισμικών αξιών της προστατευόμενης περιοχής, μπορεί να 
βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή και την κατάλληλη χρήση και διανομή ποικίλου υλικού 
ενημέρωσης.  

Από την έως τώρα εμπειρία του ΦΔΟΠΥΜ, οι επισκέπτες της προστατευόμενης περιοχής μπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε ομάδες-στόχους:  

1. Δυνητικοί επισκέπτες: σε αυτούς θα μοιράζονται οι οικοτουριστικοί οδηγοί που θα έχουν ως 
σκοπό την οικοτουριστική ανάπτυξη και προσέλκυση στην ΠΠ οικοτουριστών από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό.  

2. Επισκέπτες Υγροτόπου Μουστού: οι επισκέπτες αυτοί έρχονται προκειμένου να κάνουν 
πεζοπορία, ποδηλατική διαδρομή ή να παρατηρήσουν την ορνιθοπανίδα της περιοχής. Σε 
αυτούς θα μοιράζονται φυλλάδια που θα περιλαμβάνουν, α) την περιγραφή της μεγάλης 
οικολογικής και βιολογικής αξίας του υγροτόπου, της σπουδαιότητάς του για την ορνιθοπανίδα 
της ΠΠ (Περιοχή Απολύτου Προστασίας της Φύσης) καθώς επίσης, β) τα μέτρα προστασίας που 
λαμβάνονται και οι στόχοι που τίθενται, προκειμένου να μείνει αναλλοίωτη η φυσική 
κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξη του.  

3. Περιπατητικός τουρισμός: οι επισκέπτες αυτοί συμμετέχουν σε περιπατητικές διαδρομές και 
μορφωτικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες στις εκτεταμένες δασικές περιοχές της ΠΠ με την 
εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα του Πάρνωνα. Σε αυτούς θα μοιράζονται οι εκδόσεις οδηγού 
χλωρίδας εμπλουτισμένες με κατάλληλο φωτογραφικό υλικό.  

4. Επισκέπτες Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης: οι επισκέπτες αυτοί επιθυμούν να 
ξεναγηθούν στην προστατευόμενη περιοχή. Σε αυτούς θα μοιράζονται φυλλάδια με τα κύρια 
είδη οικοτόπων και προστατευόμενων ειδών και χάρτες με τις ζώνες προστασίας της ΠΠ.  

5. Κάτοικοι της περιοχής: οι οποίοι θα ενημερώνονται γύρω από θέματα αναγόμενα στους 
διαχειριστικούς στόχους και στις δράσεις που υλοποιεί ο ΦΔ για την ΠΠ - όχι μόνο για την 
προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά 
και για τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η ενημέρωση του 
πληθυσμού στοχεύει στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και στην υποστήριξη της 
τοπικής ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία στην περιοχή. 
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Για την υποστήριξη της ενημέρωσης του κοινού θα αναρτηθούν ενημερωτικές πινακίδες για τη 
σωστή καθοδήγηση-ενημέρωση των επισκεπτών και την επισήμανση των ιδιαίτερων στοιχείων του 
φυσικού περιβάλλοντος καθώς και ένας Πίνακας Ανακοινώσεων για την ανάρτηση εγγράφων έξω 
από το Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους όπου βρίσκεται και η έδρα του ΦΔΟΠΥΜ. Επίσης, το 
προσωπικό του ΦΔΟΠΥΜ θα φροντίσει για τη συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίηση του 
δικτυακού του τόπου. 

Το πρόγραμμα της ενημέρωσης κοινού βασίζεται ουσιαστικά στο εξειδικευμένο και κατάλληλα 
καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό του Φορέα Διαχείρισης, το οποίο θα αναλάβει την ενημέρωση 
του κοινού σχετικά με τους περιορισμούς που ισχύουν στην προστατευόμενη περιοχή, τα κύρια 
διαχειριστικά μέτρα που υλοποιούνται και κάθε πληροφορία που συμβάλλει στη διατήρηση του 
περιβάλλοντος (καθαριότητα χώρου, θόρυβος, κλπ). Οι ενεργούντες της ενημέρωσης κοινού θα 
ελέγχουν και θα καταγράφουν τις δραστηριότητες και την κίνηση των επισκεπτών. 

Δημοσιότητα – Διάχυση ενημέρωσης  

Η πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στην οικολογική και 
ιστορική-πολιτιστική αξία της περιοχής, άρα και στη συνεπαγόμενη ανάγκη προστασίας και 
διατήρησης της, μπορεί να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό και στην προώθηση κατάλληλων ενεργειών 
προβολής.  

Για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού ο ΦΔ θα δημιουργήσει σχετικές καταχωρήσεις, 
ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ για την προβολή της οικολογικής αξίας και της ΠΠ του έργου του. 

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση  

Για τη διαφύλαξη και διατήρηση των προστατευόμενων αντικειμένων, προβλέπεται να 
θεσμοθετηθούν, εκτός από τον Κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας, κανόνες για τη διαχείριση των 
επισκεπτών. Η διαχείριση των επισκεπτών απαιτεί σχεδιασμό και τη διενέργεια λεπτομερούς 
μελέτης των επισκεπτών της περιοχής (αριθμός επισκεπτών, τυπολογία, προτιμήσεις, απαιτήσεις, 
κλπ), ανάλυσης των γνωρισμάτων των επισκεπτών, των προτύπων επισκεψιμότητας και των 
επιπτώσεών τους στην περιοχή, των προσδοκιών των επισκεπτών και του βαθμού πλήρωσής τους, 
καθώς και παρακολούθησης και αξιολόγησης της διαδικασίας επισκεψιμότητας. 

Εκτός από τη λήψη μέτρων και την τήρηση κανόνων είναι πολύ σημαντικό να γίνει συνείδηση του 
καθενός ότι η προστασία του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα της προστατευόμενης περιοχής 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού είναι υπόθεση και υποχρέωση όλων μας. Το χρησιμότερο 
εργαλείο για την ευαισθητοποίηση του κοινού είναι η περιβαλλοντική ενημέρωση. 

Ο ΦΔ έχει αντιληφθεί τη σημασία και την αναγκαιότητα της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και 
σκοπεύει να συντάξει υλικό και να συμβάλλει σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε μαθητές Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας 
εκπαίδευσης και φοιτητές με αντικείμενο το περιβάλλον. Μπορούν να συμμετάσχουν και διάφορες 
άλλες ομάδες – στόχοι (πχ πολιτιστικοί, ορειβατικοί σύλλογοι).  

Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων θα παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της 
προστατευόμενης περιοχής, η ανάγκη για προστασία και ανάδειξη της χλωρίδας, της πανίδας και 
των φυσικών οικοτόπων, οι διαχειριστικοί στόχοι, οι ανθρωπογενείς πιέσεις, ενώ θα ενθαρρύνεται η 
οργάνωση ερευνών από μαθητές και φοιτητές, αλλά και η οργάνωση δραστηριοτήτων 
παιδαγωγικού χαρακτήρα στην περιοχή.  

Ημερίδες  

Η διοργάνωση πέντε θεματικών ημερίδων και μίας διημερίδας που θα έχουν ως στόχο τη γνωριμία 
του ευρύτερου κοινού με την πανίδα, τη χλωρίδα και τους φυσικούς οικοτόπους της περιοχής και η 
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διοργάνωση μίας ημερίδας με θέματα α) την γενική παρουσίαση της ΠΠΟΠΥΜ και β) τις 
δυνατότητες που προσφέρουν οι φυσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της ΠΠ για την ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο οικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός. Οι ενέργειες αυτές 
κρίνονται απαραίτητες σε μια προσπάθεια α) ενημέρωσης και κατάρτισης του πληθυσμού και των 
επισκεπτών γύρω από θέματα αναγόμενα στην διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις 
περιοχές ευθύνης του ΦΔ και β) ανάπτυξης και προώθησης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
και της κοινωνικοοικονομικής ευημερίας της ευρύτερης περιοχής, μέσω της ανταλλαγής των 
επιστημονικών απόψεων αλλά και της ανάδειξης των καλών πρακτικών εφαρμογής σε άλλες 
προστατευόμενες περιοχές. 

Προώθηση συμμετοχικής διαδικασίας  

Οι στόχοι της δράσης αυτής αφορούν στην ενημέρωση για τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης, στην ενημέρωση για τους περιορισμούς που θέτει η 
εθνική και κοινοτική νομοθεσία αναφορικά με την προστασία της περιοχής, στην κατάρτιση για 
μεθόδους ορθής πρακτικής αναφορικά με την άσκηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων, στην 
προώθηση προγραμμάτων δράσης και διαχειριστικών μέτρων στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός 
νέου μοντέλου ανάπτυξης βασισμένο στην αρχή της αειφορίας. Θα οργανώνονται αποκλειστικά από 
το προσωπικό του ΦΔ ή σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Επιπλέον, η εν λόγω δράση στοχεύει 
στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης και στην καλλιέργεια συμμετοχικών 
διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων για την προστασία της περιοχής.  

Οργάνωση εθελοντικής δομής  

Στόχος του προγράμματος εθελοντισμού είναι η δημιουργία, οργάνωση και εκπαίδευση ομάδας 
εθελοντών για την προστασία της περιοχής και η ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών με υφιστάμενες 
ομάδες εθελοντών. Η ομάδα των εθελοντών θα λάβει από το προσωπικό του ΦΔ την κατάλληλη 
κατάρτιση ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ΦΔ για προγραμματισμένες ή έκτακτες 
δράσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προσέγγιση και ενεργοποίηση των κατοίκων της περιοχής, 
οι οποίοι και μπορούν να ανταποκριθούν πιο άμεσα σε κάλεσμα του ΦΔ. Για την επίτευξη των 
παραπάνω στόχων, προβλέπονται να υλοποιηθούν ημερίδες, σεμινάρια εκπαίδευσης, διοργάνωση 
συναντήσεων με την τοπική κοινωνία, δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης με τα στοιχεία των 
εθελοντών, διοργάνωση τακτικών εθελοντικών δράσεων.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατόπιν της αποτίμησης των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 
2007 στην Πελοπόννησο, όπου υπολογίσθηκε ότι κάηκαν συνολικά 43.989 στρέμματα εντός της 
προστατευόμενης περιοχής (το 3,8% του συνόλου της), η ενεργοποίηση – κινητοποίηση της τοπικής 
κοινωνίας για την αντιμετώπιση κάθε είδους φυσική καταστροφή με άξονα τη συγκρότηση ομάδων 
εθελοντών είναι η πλέον αποτελεσματική λύση για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των φυσικών 
πόρων της ΠΠ. 
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Κεφάλαιο 3 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

Στελέχωση  

Το τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας είναι στελεχωμένο με τέσσερα άτομα, μία 
Περιβαλλοντολόγο ΠΕ, η οποία είναι και η Υπεύθυνη του Τμήματος, μία Ξεναγό ΤΕ και δύο Ξεναγούς 
ΔΕ.  

Η Περιβαλλοντολόγος ΠΕ ευθύνεται για την αποδοτική λειτουργία και εκτέλεση των εργασιών που 
αναλαμβάνει το Τμήμα και προβαίνει σε κάθε ενέργεια και μέτρο που προωθεί την αποτελεσματική 
και αποδοτική λειτουργία του. Ειδικότερα, εισηγείται προς το Διευθυντή για: 

• τα προγράμματα δράσης του Τμήματος. 
• πρωτοβουλίες και ενέργειες για την ανάπτυξη και την προώθηση των εργασιών του 

Τμήματος στα πλαίσια του αντικειμένου του. 
• την ανάπτυξη συγκεκριμένων συνεργασιών με τρίτους φορείς για την από κοινού 

ανάληψη δράσεων που αφορούν στο Τμήμα. (Επεξεργασία των προτάσεων από 
απόψεως κόστους, αναγκαίου προσωπικού και οικονομικών πόρων για την υλοποίηση 
των δράσεων αυτών). 

• ενέργειες και μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος. 
• κάθε άλλο θέμα που ο Υπεύθυνος του Τμήματος θεωρεί ότι πρέπει να επικυρωθεί από 

το Διευθυντή ή που ο Διευθυντής αναθέτει τη μελέτη και εισήγηση στον Υπεύθυνο 
Τμήματος. 

Επίσης,  
• Μεριμνά για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των αποφάσεων του 

Διευθυντή που απορρέουν από τις προηγούμενες εισηγήσεις,  
• Ενημερώνει τον Διευθυντή για την πορεία υλοποίησης των έργων/ εργασιών του 

Τμήματος. 
• Συμμετέχει προσωπικά στην υλοποίηση των έργων/εργασιών του Τμήματος. 
• Συμμετέχει στο Συμβούλιο Προγραμματισμού & Συντονισμού. 
• Παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες που αναλαμβάνει το προσωπικό του 

Τμήματος. 
• Ελέγχει και ευθύνεται για την υλοποίηση των έργων/ εργασιών που αναλαμβάνει το 

Τμήμα μέσα στα προγραμματισμένα χρονικά όρια και μέσα στα προγραμματισθέντα 
οικονομικά μεγέθη. 

• Μεριμνά για την εφαρμογή από το Τμήμα των κάθε είδους οργανωτικών και 
διοικητικών διαδικασιών που απορρέουν από τους Κανονισμούς και τα συστήματα 
λειτουργίας που έχει θεσπίσει ο Φορέας. 

• Μεριμνά για την αξιολόγηση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των γνώσεων, των 
ικανοτήτων και των εμπειριών των στελεχών του Τμήματος, καθώς και για την 
διαμόρφωση στο Τμήμα καλών εργασιακών σχέσεων. 

• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Δ.Σ. και από το Διευθυντή ή 
προβλέπεται από τους Κανονισμούς του Φορέα. 

Οι Ξεναγοί είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των τριών Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. Το 
αντικείμενο της εργασίας τους είναι: 

1. Υπεύθυνοι Λειτουργίας, οργάνωσης και εξοπλισμού των Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους, Αγίου Πέτρου και Καστάνιτσας 
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2. Αποτελούν στελέχη του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας. Οι 
αρμοδιότητες του τμήματος αναφέρονται αναλυτικά στον «Κανονισμό λειτουργίας υπηρεσιών 
και του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» [Υ.Α. 
υπ’ αριθμ. 21393 Υ.Α. (ΦΕΚ747/Β/21-6-2006)].  
 

Συνοπτικά παρουσιάζονται οι κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος: 

• Λειτουργίες προγραμματισμού, οργάνωσης και υλοποίησης σχεδίων διασφάλισης 
οικονομικών πόρων 

• Λειτουργίες προσέλκυσης/πληροφόρησης επισκεπτών 
• Λειτουργίες περιβαλλοντικής ενημέρωσης/εκπαίδευσης 
• Λειτουργίες προβολής, δημοσιότητας, δημοσίων σχέσεων 
• Έκδοση αδειών ξενάγησης/χορήγηση σήματος ποιότητας 
• Σχεδιασμού και οργάνωσης προγραμμάτων εθελοντών 
• Προώθηση και διακίνηση ενημερωτικού υλικού του Φορέα Διαχείρισης και ανάληψη 

πρωτοβουλιών για τη δημιουργία νέου υλικού. 

3. Λειτουργίες υποδοχής/ξενάγησης επισκεπτών: Οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών 
προγραμμάτων. 

4. Προώθηση και υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία της περιοχής. 
5. Διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων, συναντήσεων, εκθέσεων και άλλων 

εκδηλώσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας. 
6. Διαχείριση και εμπλουτισμός του δικτυακού τόπου του Φορέα Διαχείρισης. 
7. Υποστήριξη του λοιπού επιστημονικού για την υλοποίηση των δράσεων στα πλαίσια του 

Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 
8. Συνεργασία με άλλους φορείς, όπως πυροσβεστική υπηρεσία, ΟΤΑ, δασική υπηρεσία, 

κυνηγετικούς συλλόγους ή ομάδες εθελοντών κ.λπ., κατόπιν εντολής του Γενικού Συντονιστή. 
9. Εξωτερικές εργασίες του Φορέα που τυχόν θα του ανατεθούν από τον εκάστοτε προϊστάμενό 

του στα πλαίσια υλοποίησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  
10. Συνεργασία με τα μέλη του Φορέα και τις λοιπές επιτροπές του Δ.Σ. για την διεκπεραίωση των 

υποέργων του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.  
11. Οποιαδήποτε εργασία και αρμοδιότητα ανατεθεί στον εργαζόμενο από τον Υπεύθυνο του 

Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας ή τον Γενικό Συντονιστή ή τον 
Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, για την υλοποίηση 
γενικότερων δράσεων και έργων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του Φορέα 
για την εύρυθμη λειτουργία του και την ολοκλήρωση του έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 

Τα Κέντρα Ενημέρωσης απευθύνονται κυρίως σε μη εξειδικευμένο κοινό και σε επισκέπτες κάθε 
ηλικίας. Κύριος στόχος είναι η ενημέρωσή τους για τη σημασία της Προστατευόμενης Περιοχής, για 
τις αξίες και τις φυσικές λειτουργίες της και για την πανάρχαια και αδιάλειπτη ανθρώπινη παρουσία 
στον Πάρνωνα. Σκοπός είναι ο επισκέπτης να γνωρίσει από κοντά την προστατευόμενη περιοχή, 
χωρίς να βλάψει τα ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήματα, να κατανοήσει ότι η φύση αποτελεί κομμάτι 
της ζωής του και ότι πρέπει να διαφυλαχθεί για τις επόμενες γενεές. 

Στους χώρους των Κέντρων Ενημέρωσης ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα μέσω του εκθεσιακού και 
ενημερωτικού υλικού, α) να γνωρίσει τα αξιόλογα οικολογικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής 
και να ενημερωθεί για το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, β) να ενημερωθεί για τις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας και τα 
Τοπία Φυσικού Κάλλους, για τα σπάνια και ενδημικά φυτά και τα είδη προς εξαφάνιση και γ) να 
πληροφορηθεί για τοποθεσίες με ιδιαίτερο ιστορικό, θρησκευτικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον 
αλλά και για προβλήματα που υποβαθμίζουν την προστατευόμενη περιοχή, όπως είναι οι πυρκαγιές, 
η επέκταση οικισμών, η λαθροθηρία κ.α. 
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Στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού υλοποιούνται προγράμματα ξενάγησης και είναι επισκέψιμα εργάσιμες ημέρες, αλλά και 
σαββατοκύριακα και αργίες κατόπιν ραντεβού, για απλές επισκέψεις ή επισκέψεις σχολείων στο 
πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η επίσκεψη πραγματοποιείται χωρίς καμία οικονομική 
επιβάρυνση, διαμορφώνεται ανάλογα με τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα της ομάδας και μπορεί να 
περιλαμβάνει: 

Α. Ξενάγηση στα Κέντρα Πληροφόρησης, στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους με εκθεματικές 
επιφάνειες και ενημερωτικό υλικό, για μια συνολική παρουσίαση της προστατευόμενης περιοχής, 

Β. Περιήγηση στην προστατευόμενη περιοχή, σε ειδικά επιλεγμένες διαδρομές, για γνωριμία με 
τους 15 τύπους οικοτόπων, μερικοί από τους οποίους μοναδικοί (π.χ. η περιοχή δάσους με δρυπώδη 
άρκευθο γύρω από την Μονή Μαλεβής στον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας που έχει κηρυχθεί από το 1980 
«Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης») ή ιδιαίτερα αξιόλογοι για τον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο, 
όπως οι παράκτιοι υγρότοποι με προεξάρχουσα τη λιμνοθάλασσα Μουστού, οι εκτεταμένοι 
καστανεώνες και τα δάση της μαύρης πεύκης. 

Γ. θεματικές παρουσιάσεις για το μεγαλύτερο πλούτο της περιοχής τη χλωρίδα, με έναν πολύ 
μεγάλο αριθμό σημαντικών ειδών φυτών, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά, σπάνια ή 
απειλούμενα, όταν υλοποιούνται αντίστοιχα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Δ. επιλεγμένες δραστηριότητες όπως πεζοπορίες σε μονοπάτια της προστατευόμενης περιοχής 
και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα στοχεύουν στη γνωριμία με την φύση. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των σχολείων και σε συνεργασία με 
τους υπεύθυνους καθηγητές, οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων θα έχουν τη 
δυνατότητα να ενημερωθούν για τη σημασία της προστατευόμενης. Επιπλέον, για χρήση στην τάξη 
και για την προετοιμασία των μαθητών πριν την επίσκεψη στην προστατευόμενη περιοχή, υπάρχει η 
δυνατότητα να αποσταλεί πληροφοριακό υλικό από τη βιβλιοθήκη του Φορέα Διαχείρισης (σε 
ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) για τον εκπαιδευτικό καθώς και δραστηριότητες σε φύλλα εργασίας 
για τους μαθητές (Δημοτικού & Γυμνασίου) που δανείζεται απευθείας στα σχολεία κατόπιν 
συνεννόησης με το Φορέα Διαχείρισης. 

Ξεναγήσεις στα Κέντρα πραγματοποιούνται επίσης και σε ομάδες τρίτων, όπως φοιτητές, Σύλλογοι 
και επισκέπτες της περιοχής. 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους Κυνουρίας  

Το Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους βρίσκεται στη μία από τις δύο κύριες εισόδους στην περιοχή του 
Πάρνωνα (παραθαλάσσια είσοδος από Ναύπλιο) πλησίον της Περιοχής Απολύτου Προστασίας της 
Φύσης (Υγρότοπος Μουστού) και ενημερώνει τους επισκέπτες για τον Πάρνωνα με έμφαση στον 
υγρότοπο του Μουστού. Στους χώρους του Κέντρου λειτουργεί Αίθουσα Έκθεσης Ερμηνείας 
Περιβάλλοντος με θεματικό πεδίο τον υγρότοπο.  

Η περιοχή του υγροτόπου Μουστού είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς φιλοξενεί πολλά σπάνια, 
απειλούμενα και προστατευόμενα είδη παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών. Η σημασία του αφορά 
βασικά στη χρήση του ως σταθμού ξεκούρασης και ανεφοδιασμού τους κατά τις μεταναστεύσεις. 
Επιπλέον, είναι ο σημαντικότερος και ο μόνος αξιόλογου μεγέθους υγρότοπος στην ανατολική 
Πελοπόννησο και ο πρώτος που συναντούν προς το βορρά τα μεταναστευτικά πουλιά που 
ακολουθούν τις ανατολικές ακτές της Ελλάδας, που αν και είναι σχετικά μικρός (έχουν απομείνει 
1.600 περίπου στρέμματα), παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία επιμέρους υγροτοπικών ενδιαιτημάτων και 
ειδών. Άλλη αντίστοιχη σημαντική περιοχή για την ορνιθοπανίδα ή και την υπόλοιπη πανίδα, δεν 
έχει εντοπιστεί στον Πάρνωνα. 

Σε αυτή την περιοχή επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα και καμία ανθρώπινη δραστηριότητα 
που έχει χαρακτήρα περιστασιακής ή μόνιμης παρέμβασης στο φυσικό περιβάλλον. 
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Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου Κυνουρίας  

Το Κέντρο Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου βρίσκεται στη μία από τις δύο κύριες εισόδους στην περιοχή 
του Πάρνωνα (ορεινή είσοδος από Σπάρτη και από Τρίπολη) πλησίον της Περιοχής Απολύτου 
Προστασίας της Φύσης (Συστάδα Δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής). Η προσέγγιση στο Κέντρο 
μπορεί να γίνει επίσης μέσω Άστρους. 

Το Κέντρο ενημερώνει τους επισκέπτες για τον Πάρνωνα με έμφαση στο ορεινό τμήμα. Στους 
χώρους του λειτουργεί Αίθουσα Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος με θεματικό πεδίο τα ενδημικά 
και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας του Πάρνωνα.  

Η περιοχή αυτή είναι από περιβαλλοντική άποψη αξιόλογη και έχει αναγνωριστεί ως ιδιαίτερα 
σημαντική εξαιτίας του σπάνιου Δάσους με δρυπώδη άρκευθο ή δενδρόκεδρο (Juniperus drupacea) 
γύρω από τη Μονή Μαλεβής. Και σε αυτή την περιοχή επιτρέπεται μόνο η επιστημονική έρευνα και 
καμία ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει χαρακτήρα περιστασιακής ή μόνιμης παρέμβασης στο 
φυσικό περιβάλλον. 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάντιτσας Κυνουρίας  

Το Κέντρο Ενημέρωσης Καστάνιτσας βρίσκεται στο εσωτερικό του ορεινού όγκου του Πάρνωνα, σε 
περίπου ίση απόσταση από τις δύο κύριες εισόδους της προστατευόμενης περιοχής (Αγ. Πέτρος: 
ορεινή είσοδος από Σπάρτη, Άστρος: είσοδος από Ναύπλιο) και έχει αντικείμενο κυρίως τη χρήση 
των ορεινών οικοσυστημάτων από τον άνθρωπο.  

Ο οικισμός της Καστάνιτσας έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. Στους 
χώρους του Κέντρου λειτουργεί Αίθουσα Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος με θεματικό πεδίο τη 
μακρόχρονη παρουσία του ανθρώπου στον Πάρνωνα. 

Εξοπλισμός Τμήματος 

Ο υλικός εξοπλισμός που διαθέτει το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας που 
αφορά στο έμψυχό δυναμικό του, περιλαμβάνει πάγια καθώς και προμήθειες υλικών ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης.  

Εκτός από το έντυπο υλικό ενημέρωσης ευαισθητοποίησης, τα ραδιοτηλεοπτικά σποτ, καθώς και τις 
πινακίδες πληροφόρησης, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5 (παρ. Ενημέρωση 
κοινού – Πληροφόρηση – Διάχυση Ενημέρωσης) ο πάγιος εξοπλισμός που έχει ήδη προμηθευτεί και 
διαθέτει το Τμήμα, και ο οποίος έχει κατανεμηθεί στα τρία Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, 
περιλαμβάνει συνοπτικά: 

 δύο τηλεοράσεις 
 φορητούς και σταθερούς Η/Υ 
 τέσσερα κινητά τηλέφωνα 
 ένα όχημα τύπου jeep 
 τηλεσκόπιο και πέντε ζευγάρια κιάλια  
 έγχρωμο φωτοτυπικό μηχάνημα 
 έγχρωμο εκτυπωτή 
 εκτυπωτή τύπου Plotter 
 συσκευή αναπαραγωγής DVD  
 δύο συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων (media players).  
 βιβλία και επιστημονικά συγγράμματα 
 οδηγούς αναγνώρισης πουλιών 
 φορητή συσκευή προβολής (projector) 
 τρεις φωτογραφικές μηχανές Pocket Compact 
 τρίποδο/α τηλεσκοπίου και φωτογραφικών μηχανών 
 βιντεοκάμερα καταγραφής υψηλής ανάλυσης HD 
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Εξοπλισμός Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 

Στους χώρους των τριών Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης λειτουργεί Αίθουσα Έκθεσης 
Ερμηνείας Περιβάλλοντος. Η Έκθεση συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία με τα κλασσικά μέσα 
παρουσίασης, με σκοπό να αναδείξει ότι πιο αξιόλογο έχει η περιοχή και να μεταδώσει το μήνυμα 
της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Πληροφορεί 
και προβληματίζει τον επισκέπτη σχετικά με το φυσικό περιβάλλον του Πάρνωνα και τον τρόπο που 
σχετίζεται ο άνθρωπος με αυτό. Το εκθεσιακό υλικό παρουσιάζεται σε αυτόνομες ενότητες και με 
την κατάλληλη δομή ώστε να γίνεται κατανοητό από τους επισκέπτες, ανεξάρτητα από τη φορά που 
αυτοί κινούνται ή από το αν συνοδεύονται από ειδικευμένο ξεναγό. Ο εξοπλισμός των αιθουσών 
περιλαμβάνει εκθεματικές επιφάνειες, που είναι διαμορφωμένες σε ενιαίο ύφος και συνδυάζουν 
σύντομα κείμενα με ποικίλες εικόνες (φωτογραφίες, σχέδια, χάρτες, κ.ά.). Οι χώροι των Κέντρων 
εξυπηρετούν τις ανάγκες ενημέρωσης μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων μέχρι 30 άτομα. 

Το Κέντρο του Άστρους έχει θεματικό πεδίο τον υγρότοπο. Περιλαμβάνει επιπλέον τρισδιάστατη 
μακέτα της περιοχής του υγροτόπου Μουστού και τμήματος του Πάρνωνα ως την κύρια κορυφή 
που παρουσιάζει το ανάγλυφο της περιοχής, τη φυτοκάλυψη και άλλα στοιχεία του φυσικού 
περιβάλλοντος, καθώς και βασικά στοιχεία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (οικισμούς, 
μοναστήρια, αρχαιολογικούς χώρους κ.α.). 

Το Κέντρο του Αγίου Πέτρου έχει θεματικό πεδίο το σπάνιο είδος του δενδρόκεδρου (Juniperus 
drupacea), τα ενδημικά και σπάνια είδη χλωρίδας του Πάρνωνα. Η τρισδιάστατη μακέτα της 
περιοχής που υπάρχει παρουσιάζει το ανάγλυφο της περιοχής, τη φυτοκάλυψη και άλλα στοιχεία 
του φυσικού περιβάλλοντος. 

Το Κέντρο της Καστάνιτσας έχει θεματικό πεδίο την μακρόχρονη παρουσία του ανθρώπου στον 
Πάρνωνα, την καλή προσαρμογή του στις τοπικές συνθήκες και την επίδρασή του στα φυτά και τα 
ζώα, καθώς την ανάγκη διατήρησης της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Πάρνωνα. 
Επίσης, παρουσιάζονται βασικές οικολογικές και βιολογικές έννοιες και στοιχεία του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής. 

Οι χώροι των Κέντρων εξυπηρετούν τις ανάγκες ενημέρωσης μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων. Οι 
τοίχοι εξασφαλίζουν ευρείς και ενιαίους χώρους για την ανάρτηση εκθεματικών επιφανειών και είναι 
απαλλαγμένοι από παράθυρα σε λειτουργία, σώματα κεντρικής θέρμανσης (καλοριφέρ), διακόπτες, 
πρίζες κ.λπ. Οι εκθεματικές επιφάνειες φωτίζονται από φωτιστικά σώματα κατάλληλα επιλεγμένα και 
τοποθετημένα. Οι παροχές ρυθμίζονται από κεντρικούς διακόπτες και ικανοποιούν τις ανάγκες για 
γενικό και ειδικό φωτισμό (φωτισμό της αίθουσας και φωτισμό των επιμέρους εκθεμάτων).  
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Κεφάλαιο 4 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011 

Κατά το διάστημα Απρίλιος – Δεκέμβριος 2011 το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, έχει προβεί σε 
δράσεις που αφορούν στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού μέσω έντυπων καταχωρήσεων, 
αποστολή ενημερωτικών Δελτίων Τύπου σε τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ, συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις - δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ξεναγήσεις μεμονωμένων επισκεπτών 
και σχολικών ομάδων, δράσεις κατάρτισης – επιμόρφωσης προσωπικού κ.α.  

Ξεναγήσεις επισκεπτών 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ στον 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού, διασφαλίστηκε η τακτική λειτουργία 
των Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, Αγίου Πέτρου και Καστάνιτσας. Τα τρία 
Κέντρα δέχονται καθημερινά απλές επισκέψεις εργάσιμες ημέρες, αλλά και Σαββατοκύριακα καθώς 
και αργίες κατόπιν ραντεβού. Για την αποτύπωση και τη καταγραφή των επισκεπτών τηρείται ειδικό 
ηλεκτρονικό αρχείο (Βιβλίο Επισκεπτών) σε κάθε Κέντρο.  

Τα 3 Κέντρα κατά το διάστημα Απρίλιος – Δεκέμβριος 2011 δέχθηκαν συνολικά πάνω από 2.000 
επισκέπτες (μεμονωμένους και ομάδες) οι οποίοι ξεναγήθηκαν στους ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους τους.  

Ξεναγήσεις σχολείων 

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών για την προστασία του περιβάλλοντος και 
ιδιαίτερα για την προστατευόμενη περιοχή του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού αποτελεί 
μία από τις βασικές προτεραιότητες του Φορέα Διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό ο Φορέας 
Διαχείρισης πραγματοποίησε ξεναγήσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες τόσο στα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης όσο και εντός της προστατευόμενης περιοχής. Ο αριθμός των 
μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών που επισκέφθηκαν τα Κέντρα και ξεναγήθηκαν εντός της 
προστατευόμενης περιοχής, ήταν περίπου 425 για το διάστημα Απρίλιος – Δεκέμβριος 2011.  

Οι μαθητές έλαβαν χρήσιμες πληροφορίες από τους Ξεναγούς για την προστατευόμενη περιοχή που 
λόγω των σημαντικών τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που περιλαμβάνει, 
εντάχθηκε στο Δίκτυο Natura 2000. Σε κάθε ένα από τα 3 Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και 
πιο συγκεκριμένα στην Αίθουσα Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος οι μαθητές ενημερώθηκαν για 
το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή που είναι 
μεταξύ άλλων η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις 
αρμοδιότητες και σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης, καθώς και στην προστασία της περιοχής 
ευθύνης του. Ενημερώθηκαν για τον υγρότοπο Μουστού ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερου και 
σημαντικότερο υγρότοπο στην ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου και για τον σημαντικό ρόλο, 
την αξία και τις λειτουργίες του αναφορικά με τη χρήση του ως σταθμός ξεκούρασης και 
ανεφοδιασμού των πουλιών κατά τις μεταναστεύσεις . Επίσης κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων 
δίνονταν έμφαση στη μεγάλη οικολογική και επιστημονική αξία του Δάσους με δρυπώδη άρκευθο 
στην περιοχή της Μονής Μαλεβής πλησίον του Αγίου Πέτρου όπου μία έκταση 740 στρ. σύμφωνα 
με το ΦΕΚ 121Δ/1980 έχει κηρυχθεί "Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης". Οι μαθητές ενημερώθηκαν 
για τα σπάνια και ενδημικά φυτά του Πάρνωνα, για τους οικοτόπους και την προστατευόμενη 
πανίδα της περιοχής καθώς και τους ενδιαφέροντες γεωλογικούς σχηματισμούς που είναι ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής. 
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Επίσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μεταβούν στον υγρότοπο Μουστού και να 
παρακολουθήσουν την άγρια ορνιθοπανίδα με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του εξειδικευμένου 
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης και τη χρήση έντυπων οδηγών παρατήρησης πουλιών και 
κατάλληλου εξοπλισμού παρακολούθησης (κιάλια και τηλεσκόπιο). Η ξεναγήσεις ολοκληρώνονταν 
με τη διανομή ενημερωτικών εντύπων και χαρτών για την προστατευόμενη περιοχή.  

Οι επισκέψεις σχολικών ομάδων στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κατά το διάστημα 
Απρίλιος – Δεκέμβριος 2011 ήταν συνοπτικά οι παρακάτω: 

1. Επίσκεψη - ξενάγηση του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου.  

Τριάντα επτά μαθητές και οκτώ καθηγητές του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αμπελοκήπων 
πραγματοποίησαν τριήμερη περιβαλλοντική εκδρομή στην προστατευόμενη περιοχή του Όρους 
Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού (9 έως 11/4/2011). Στις 9/4/2011η ξεναγός του Κέντρου 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αγίου Πέτρου και η Περιβαλλοντολόγος του Φορέα Διαχείρισης τους 
υποδέχθηκαν και τους ενημέρωσαν για το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης, καθώς και για τις περιοχές 
του Οικολογικού Πάρκου που λόγω των σημαντικών βιοτόπων τους έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο 
Natura 2000.  

Με το πέρας της ξενάγησης, μαθητές και καθηγητές περιηγήθηκαν στον εκθεσιακό χώρο του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, όπου μελέτησαν εικόνες και διάβασαν χρήσιμες 
πληροφορίες για τη χλωριδική βιοποικιλότητα της περιοχής. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με τη 
διανομή χαρτών και φυλλαδίων του Φορέα με χρήσιμες πληροφορίες για την βιοποικιλότητα της 
προστατευόμενης περιοχής. 

2. Επίσκεψη - ξενάγηση της 3ης τάξης Γυμνασίου Τυρού στην προστατευόμενη περιοχή του 
Υγροτόπου Μουστού. 

Δώδεκα μαθητές της 3ης τάξης Γυμνασίου Τυρού μαζί με 2 συνοδούς καθηγήτριες, 
πραγματοποίησαν μονοήμερη εκδρομή στα πλαίσια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην 
προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Η επίσκεψη των μαθητών 
πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2011 στον υγρότοπο Μουστό, όπου τους υποδέχτηκε η ξεναγός 
του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άστρους και τους ενημέρωσε για την αξία και τις 
λειτουργίες του μεγαλύτερου και σημαντικότερου υγροτόπου της περιοχής. 

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους όπου οι μαθητές έλαβαν χρήσιμες πληροφορίες για το ευαίσθητο φυσικό οικοσύστημα του 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με τη διανομή 
ενημερωτικών εντύπων και χαρτών για την προστατευόμενη περιοχή. 

3. Επίσκεψη - ξενάγηση του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου. 

Σαράντα μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παραλίου Άστρους συνοδευόμενοι από έξι 
εκπαιδευτικούς πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, νωρίς το πρωί της Τετάρτης 12 Οκτωβρίου 2011. Οι μαθητές με την 
καθοδήγηση των δασκάλων τους, ενημερώθηκαν για την προστατευόμενη περιοχή του Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού από την ξεναγό του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και 
περιηγήθηκαν στον εκθεσιακό χώρο. Είχαν την ευκαιρία, να γνωρίσουν τα αξιόλογα οικολογικά και 
πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής και να ενημερωθούν για προβλήματα που υποβαθμίζουν την 
προστατευόμενη περιοχή του όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.  

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης τονίστηκε η μεγάλη οικολογική και επιστημονική αξία του δάσους 
με δρυπώδη άρκευθο του όρους Πάρνωνα στην περιοχή της Μονής Μαλεβής, το οποίο έχει 
κηρυχθεί από το 1980 «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης» λόγω του ότι είναι η μοναδική περιοχή 
στην Ευρώπη όπου εντοπίζεται το ασιατικό αυτό είδος. Η επίσκεψη των μαθητών στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης ολοκληρώθηκε με τη διανομή εντύπου ενημερωτικού υλικού για την 
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προστατευόμενη περιοχή του όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Κατόπιν 
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των μαθητών στον Πύργο Τρικαλίτη στον Άγιο Πέτρο. 

4. Επίσκεψη - ξενάγηση της 1ης Λυκείου ΕΠΑΛ Άστρους στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους 

Οι μαθητές της 1ης ΕΠΑΛ Άστρους συνοδευόμενες από 1 καθηγητή τους επισκεφτήκαν το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011. Οι μαθήτρές αφού 
ενημερώθηκαν για το καθεστώς προστασίας της περιοχής του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού κατόπιν ξεναγήθηκαν στου χώρους της Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος του Κέντρου 
από την αρμόδια ξεναγό.  

5. Επίσκεψη - ξενάγηση του 2ου Γυμνασίου Άργους στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους και στην προστατευόμενη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού 

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, στις 30 Νοεμβρίου 2011 εκατό μαθητές της 1ης και 2ας τάξης 2ου 
Γυμνασίου Άργους μαζί με τους συνοδούς καθηγητές τους πραγματοποίησαν μονοήμερη εκδρομή 
στην προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.  

Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους τους υποδέχτηκε η αρμόδια ξεναγός η οποία 
τους ενημέρωσε για την αξία και τις λειτουργίες του μεγαλύτερου και σημαντικότερου υγροτόπου 
της περιοχής. Στη συνέχεια οι μαθητές μετέβησαν στον Μουστό όπου και έγιναν για λίγο τα ίδια 
παρατηρητές πουλιών. Το εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης με τη βοήθεια των 
φυλάκων, κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών δίνοντάς τους τη δυνατότητα να «ανακαλύψουν» 
είδη των πουλιών με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού παρακολούθησης (κιάλια και τηλεσκόπιο). 
Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με τη διανομή ενημερωτικών εντύπων και χαρτών για την 
προστατευόμενη περιοχή.  

6. Επίσκεψη - ξενάγηση 5ου Δημοτικού σχολείου Τρίπολης στην προστατευόμενη περιοχή 
του Υγροτόπου Μουστού 

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, στις 7 Δεκεμβρίου 2011 είκοσι πέντε μαθητές της 3ης τάξης του 5ου 
Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης μαζί με τους συνοδούς δασκάλους τους πραγματοποίησαν 
μονοήμερη περιβαλλοντική εκδρομή στην προστατευόμενη περιοχή του Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού. Με την βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης οι 
μαθητές στον υγρότοπο Μουστού έγιναν για λίγο οι ίδιοι παρατηρητές πουλιών. Οι ξεναγοί, 
κέντρισαν το ενδιαφέρον των μαθητών δίνοντάς τους τη δυνατότητα να «ανακαλύψουν» είδη των 
πουλιών με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού παρακολούθησης (κιάλια και τηλεσκόπιο). 

7. Επίσκεψη - ξενάγηση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους στην προστατευόμενη περιοχή 
Υγροτόπου Μουστού 

Διακόσιοι περίπου μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Άργους συνοδευόμενοι από τους 
δασκάλους τους πραγματοποίησαν μονοήμερη εκδρομή στην προστατευόμενη περιοχή του Όρους 
Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού. Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 8/12/2011 οι τρεις ξεναγοί του 
Φορέα Διαχείρισης αφού υποδέχθηκαν την κάθε σχολική ομάδα στον υγρότοπο Μουστού, 
ενημέρωσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς για τα σπάνια, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη 
παρυδάτιων και υδρόβιων μεταναστευτικών πουλιών. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης τονίστηκε η 
μεγάλη οικολογική και επιστημονική αξία του υγροτόπου Μουστού και η ιδιαίτερη σπουδαιότητά 
του για τα μεταναστευτικά πουλιά καθώς αποτελεί τον μόνο αξιόλογου μεγέθους υγρότοπο στην 
Ανατολική Πελοπόννησο. Οι ξεναγοί, κέντρισαν το ενδιαφέρον των μαθητών δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να «ανακαλύψουν» είδη των πουλιών με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού 
παρακολούθησης (κιάλια και τηλεσκόπιο). 

Η ξενάγηση της κάθε σχολικής ομάδας ολοκληρώθηκε με τη διανομή φυλλαδίων του Φορέα 
Διαχείρισης με χρήσιμες πληροφορίες για την βιοποικιλότητα της προστατευόμενης περιοχής.  

8. Επίσκεψη – ξενάγηση της 3ης τάξης ΕΠΑΛ Άστρους, Τμήμα Υγείας Πρόνοιας, 
Βρεφονηπιοκόμων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους 
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Οι μαθήτριες του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας της 3ης τάξης ΕΠΑΛ Άστρους συνοδευόμενες από 2 
καθηγητές τους επισκεφτήκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Παρασκευή 16 
Δεκεμβρίου 2011. Οι μαθήτριες αφού ενημερώθηκαν για το καθεστώς προστασίας της περιοχής του 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, ξεναγήθηκαν στου χώρους της Έκθεσης Ερμηνείας 
Περιβάλλοντος του Κέντρου από την αρμόδια ξεναγό.  

 

Συνολικά οι επισκέψεις και οι ξεναγήσεις στα Κέντρα Πληροφόρησης καθώς και στην 
Προστατευόμενη Περιοχή του Υγροτόπου Μουστού παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 
(Πίνακας 1) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 

Μήνας  α/α Ημερομηνία  Επισκέπτης Άτομα 
Προσωπικό που 
συμμετείχε στη 

ξενάγηση 
Θέση ξενάγησης  

Ιανουάριος 1 
 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ 42 

Δημητρακοπούλου 
Αγγελική ΚΠΕ Αγίου Πέτρου 

Φεβρουάριος 2 
 

ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ 20 

Δημητρακοπούλου 
Αγγελική, 
Βαξεβανίδου Ζαφείρω ΚΠΕ Άστρους 

Φεβρουάριος 3 
 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΝΕΑΣ 
ΓΕΝΙΑΣ 42 

Δημητρακοπούλου 
Αγγελική, 
Βαξεβανίδου Ζαφείρω ΚΠΕ Άστρους 

Απρίλιος 4 9/4/2011 
2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΑΘΗΝΑΣ  45 

Δημητρακοπούλου 
Αγγελική, 
Αναστασιάδη Αγνή ΚΠΕ Αγίου Πέτρου 

Μάιος  5 9/5/2011 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. 
ΠΕΤΡΟΥ 9 

Αναστασιάδη Αγνή, 
Πανταζή Κατερίνα ΚΠΕ Αγίου Πέτρου 

Μάιος  6 9/5/2011 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΣΤΡΙΟΥ 5 

Αναστασιάδη Αγνή, 
Πανταζή Κατερίνα ΚΠΕ Αγίου Πέτρου 

Ιούνιος 7 29/6/2011 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΥΡΟΥ 15 Πανταζή Κατερίνα 
ΚΠΕ Άστρους & 
Υγρότοπος Μουστού 

Οκτώβριος 8 12/10/2011 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΑΡΑΛΙΟΥ 
ΑΣΤΡΟΥΣ 48 Αναστασιάδη Αγνή ΚΠΕ Αγίου Πέτρου 

Νοέμβριος  9 8/11/2011 ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ 15 Πανταζή Κατερίνα ΚΠΕ Άστρους 

Νοέμβριος  10 30/11/2011 
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΡΓΟΥΣ 100 

Πανταζή Κατερίνα, 
Αρβανίτης Διαμαντής 

ΚΠΕ Άστρους & 
Υγρότοπος Μουστού 

Δεκέμβριος 11 7/12/2011 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 25 Πανταζή Κατερίνα Υγρότοπος Μουστού 

Δεκέμβριος 12 8/12/2011 
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 200 

Πανταζή Κατερίνα, 
Αρβανίτης Διαμαντής, 
Αναστασιάδη Αγνή Υγρότοπος Μουστού 

Δεκέμβριος 13 16/12/2011 ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΥΣ 8 Πανταζή Κατερίνα ΚΠΕ Άστρους 

ΣΥΝΟΛΟ 11 
  

574 
  

Εκδηλώσεις – Περιβαλλοντική ενημέρωση 

Ο Φορέας Διαχείρισης κατά την περίοδο Απρίλιος - Δεκέμβριος 2011 συμμετείχε σε διάφορες 
περιβαλλοντικές δράσεις οι οποίες συνοπτικά ήταν οι ακόλουθες: 

1. Συμμετοχή για 3η συνεχόμενη χρονιά στην πανελλαδική εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο 
κατά το διάστημα από 9 έως 13 Μαΐου 2011 με στόχο την περιβαλλοντική ενημέρωση και 
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ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών, την ενδυνάμωση του θεσμού του εθελοντισμού, αλλά και 
την αντίστοιχη κινητοποίηση του κράτους στο σύνολό του, γύρω από τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν είδη και οικότοποι από τα απορρίμματα. Στους καθαρισμούς της 
προστατευόμενης περιοχής του Πάρνωνα συμμετείχαν πάνω από τετρακόσιοι (400) εθελοντές 
μεταξύ των οποίων μαθητές, εκπαιδευτικοί, δύτες, ψαράδες, κτηνοτρόφοι, σύλλογοι, φορείς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και των Σωμάτων Ασφαλείας αλλά και μεμονωμένοι πολίτες. 

Εκτός της συλλογής σκουπιδιών, οι μαθητές παρουσίασαν θεατρικά δρώμενα, ποιήματα, τραγούδια 
και ζωγραφιές με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση και συμμετείχαν σε 
δημιουργικές δραστηριότητες παρατήρησης και καταγραφής των απορριμμάτων. 

2. Περιβαλλοντική ενημέρωση για τον Πάρνωνα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
κατά το διάστημα 6 έως 9 Ιουνίου 2011. Ο Φορέας Διαχείρισης διοργάνωσε ένα τετραήμερο 
μαθητικών δράσεων τόσο στην Αρκαδία όσο στη Λακωνία με στόχο την ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης μαθητών αλλά και τη 
συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ατομικές και 
συλλογικές δράσεις με θέμα "Δάση: Η Φύση στην Υπηρεσία σας". Στις δραστηριότητες 
συμμετείχαν πάνω από 200 μαθητές από τα Δημοτικά Σχολεία, Καρυών Λακωνίας, Λεωνιδίου, 
Αγίου Πέτρου, Καστρίου και Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας. 

3. Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στην ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ 
ΔΑΣΟΥΣ στην Καστάνιτσα Κυνουρίας με 3 στοχευμένες δράσεις οι οποίες συνοπτικά 
περιλάμβαναν: α. 31/7/2011 ειδική ημερίδα με θέμα «Προστασία του Πάρνωνα - εθελοντική 
αυτοοργάνωση - συντονισμός» β. 7/8/2011 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για παιδιά και γ. 
9/8/2011 Παρουσίαση του έργου Life+ «Αποκατάσταση των δασών Pinus Nigra στον Πάρνωνα 
(GR 2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης». Ο βασικός σκοπός της συμμετοχής του 
Φορέα Διαχείρισης στη Γιορτή του Δάσους ήταν η ενημέρωση των μικρών μαθητών και των 
πολιτών και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και 
ιδιαίτερα σε αυτά που αφορούν στην ευαίσθητη περιοχή του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού.  

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων ο Φορέας Διαχείρισης σχεδίασε και εκτύπωσε ειδικό έντυπο 
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης το οποίο και διανεμήθηκε δωρεάν σε κατοίκους και επισκέπτες 
της Καστάνιτσας.  

4. Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ στη Σίταινα Αρκαδίας με 
στόχο την προστασία, τη σήμανση και την εν γένει αξιοποίησή τους προκειμένου να αναδειχθεί 
η δυναμική τους. Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε προβολή της παρουσίασης με θέμα: 
Φαράγγια «Οι όμορφες ρυτίδες της γης» για την περίπτωση του φαραγγιού του Λούλουγγα, το 
γεωλογικό του υπόβαθρο, τη δημιουργία και τον αναπτυξιακό ρόλο του στην ευρύτερη περιοχή, 
από το εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης.  

Με αφορμή την εκδήλωση, ο Φορέας Διαχείρισης σχεδίασε ειδικό έντυπο ενημέρωσης 
ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων, το οποίο περιείχε χρήσιμες πληροφορίες για τα φαράγγια 
του Πάρνωνα, το σχηματισμό και τη γεωλογία τους αλλά και για την αξία και την προσφορά του 
δάσους, το καθεστώς λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού 
καθώς και για τα βασικά δασικά είδη που απαντώνται στην προστατευόμενη περιοχή. 

5. Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην Ποδηλατοδρομία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στις 
25/9/2011 με στόχο να ενισχυθεί η προσπάθεια προώθησης τρόπων μετακίνησης φιλικών προς 
το περιβάλλον και αποδοτικότερων όσον αφορά στην ποιότητα ζωής του πολίτη αλλά και να 
ευαισθητοποιηθούν μικροί και μεγάλοι για τη χρήση ποδηλάτου, μέσων μαζικής μεταφοράς, 
καθώς και της πεζοπορίας, για έναν κόσμο με λιγότερα μηχανοκίνητα μέσα. Ο Φορέας 
Διαχείρισης συνέδραμε στην διοργάνωση οριοθετώντας την ποδηλατοδρομία των 
συμμετεχόντων μικρότερης ηλικίας με τα οχήματά του και διανέμοντας νερά σε όλους τους 
ποδηλάτες. 

http://www.fdparnonas.gr/files/G.Dasous.pdf�
http://www.fdparnonas.gr/files/G.Faraggia.pdf�
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6. Διοργάνωση «Εκδήλωσης γνωριμίας με τα πουλιά» με αφορμή την Παγκόσμια Γιορτή για τα 
πουλιά την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011. Με στόχο τη βελτίωση της δημόσιας πληροφόρησης για 
τη σημασία των πουλιών και των βιότοπών τους και συγχρόνως την προώθηση της διατήρησης 
σημαντικών περιοχών από τις οποίες εξαρτώνται τα περισσότερα υδρόβια και παρυδάτια 
πουλιά, όπως είναι ο υγρότοπος του Μουστού ο Φορέας Διαχείρισης διοργάνωσε εκδήλωση 
παρατήρησης μεταναστευτικών πουλιών στο πανοραμικό σημείο της λίμνης. 

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση (περισσότεροι από 100 άτομα) ενημερώθηκαν για τις 
ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών πουλιών και περιηγήθηκαν στην 
προστατευόμενη περιοχή, ακολουθώντας το δρόμο που καταλήγει στην παραλία ενώ παράλληλα 
είχαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν από κοντινή απόσταση τα πουλιά, από τα ειδικά 
παρατηρητήρια που έχουν εγκατασταθεί εκεί από το Δασαρχείο Κυνουρίας. Οι μικροί επισκέπτες 
μυήθηκαν στο μαγικό κόσμο των άγριων πουλιών, συμμετέχοντας σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες 
με θέμα τις αφρόπαπιες της λίμνης.  

7. Περιβαλλοντικές δράσεις στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας με αφορμή 
την Γιορτή Καστάνου 2011. Πιο συγκεκριμένα ο Φορέας Διαχείρισης διοργάνωσε την 
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου «Περιβαλλοντικές δραστηριότητες για παιδιά με θέμα το κάστανο» 
και το Σάββατο 29 Οκτωβρίου παρουσίαση για τα ερπετά του Πάρνωνα με θέμα «Οι 
παρεξηγημένοι ευεργέτες του ανθρώπου». Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με 
την υποδοχή και την ξενάγηση εκατοντάδων επισκεπτών στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης της Καστάνιτσας.  

Η Γιορτή Καστάνου πλαισιώθηκε την Παρασκευή 28/10 με περιβαλλοντικές δραστηριότητες του 
Φορέα Διαχείρισης για τους μικρούς επισκέπτες. Συγκεκριμένα, οι μικροί μας φίλοι είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσίαση με θέμα «Οι αχινοί του δάσους», να ζωγραφίσουν και να 
συμπληρώσουν γρίφους για το κάστανο και τέλος να συμμετέχουν σε καστανοδρομίες. 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης την επομένη, φιλοξένησε την παρουσίαση της 
ερπετοπανίδας του Πάρνωνα με θέμα «Οι παρεξηγημένοι ευεργέτες του πλανήτη μας», με έμφαση 
στα ενδημικά είδη της προστατευόμενης περιοχής και στην επιτακτική ανάγκη για την προστασία 
τους, που πραγματοποιήθηκε από το εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα. 

8. 2η εκδήλωση παρατήρησης άγριας ορνιθοπανίδας στην προστατευόμενη περιοχή Υγροτόπου 
Μουστού, την Κυριακή 27/11. Μικροί και μεγάλοι, με τη βοήθεια των οδηγών αναγνώρισης, του 
ειδικού εξοπλισμού παρατήρησης (κιάλια/ τηλεσκόπιο, φωτογραφικό υλικό) και του 
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, παρατήρησαν την άγρια ορνιθοπανίδα του Υγροτόπου 
Μουστού, αναγνωρίζοντας την αξία του ως σημαντικού σταθμού ανεφοδιασμού των πουλιών 
για το μεταναστευτικό τους ταξίδι. 

9. Καθαρισμός Μονοπατιού στην περιοχή της Μονής Ελώνης. Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε 
στην πρωτοβουλία της Ομάδας Διάσωσης & Πυροπροστασίας Νότιας Κυνουρίας «Αγιελήδι» με 
στόχο τη συντήρηση, τον εξωραϊσμό και την εξυγίανση των υφιστάμενων πεζοπορικών 
διαδρομών στην προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. 

Σκοπός, του καθαρισμού και της διαμόρφωσης των μονοπατιών, ήταν η βελτίωση της βατότητας και 
η διαπλάτυνση και η διάνοιξη του μονοπατιού σε σημεία που κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να 
δημιουργηθεί ελεύθερη επιφάνεια ικανή να επιτρέπει την διάβαση των επισκεπτών. 

Κατάρτιση – Επιμόρφωση προσωπικού  

Τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης κατά την περίοδο Απρίλιος – Δεκέμβριος 2011 συμμετείχαν σε 
επιμορφωτικά σεμινάρια που υλοποιήθηκαν από τρίτους, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά  
παρακάτω. 

1. Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στο 4ήμερο σεμινάριο του ΚΠΕ Καστρίου 23-26 Ιουνίου 2011. 
Η Πρόεδρος και ο βιολόγος του Φ.Δ., οι 3 ξεναγοί και οι 2 φύλακες του Αγ. Πέτρου 
παρακολούθησαν το σεμινάριο που αφορούσε κυρίως στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Το 
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πρόγραμμα περιλάμβανε μεταξύ άλλων εισηγήσεις αναφορικά με την υπαίθρια εκπαίδευση, το 
οικοσύστημα και την χλωρίδα του Πάρνωνα, αλλά και επιτόπια μελέτη των δασικών 
οικοσυστημάτων μαύρης Πεύκης και Κεφαλληνιακής ελάτης, μελέτη των δασικών 
οικοσυστημάτων καστανιάς και δρυπώδη άρκευθου, πεζοπορία έως την κορυφή Άνω Τούρλα 
και μελέτη των ανωδασικών οικοσυστημάτων, ενδημικών φυτών, ορνιθοπανίδας και τοπίου, 
συλλογή βιωματικού υλικού και μελέτη του με χρήση στερεοσκοπίου, αναγνώριση και συλλογή 
μυκοχλωρίδας, βρώσιμων, αρωματικών , φαρμακευτικών φυτών, παρατήρηση ορνιθοπανίδας 
κ.α. 

2. Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Καστρίου, 18-20 Νοεμβρίου 2011. Οι τρεις 
ξεναγοί του Φορέα Διαχείρισης, μαζί με ένα φύλακα, συμμετείχαν στο τριήμερο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο με θέμα: Εαυτός & Ομάδα στο Περιβάλλον» που διοργανώθηκε από το ΚΠΕ Καστρίου 
και πραγματοποιήθηκε από τις 18-30 Νοεμβρίου 2011 τόσο στις αίθουσες του ΚΠΕ όσο και σε 
φυσικά μονοπάτια της περιοχής. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο που απευθυνόταν σε ενήλικες 25-64 
ετών αφορούσε στη σύνδεση των μελών μιας ομάδας με τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου, 
καθώς και στο περιβαλλοντικό μονοπάτι και στη σύνθεση κατασκευασμάτων με υλικά από τη 
φύση.  

3. Συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο από γιατρούς του Κέντρου Υγείας Άστρους για την 
παροχή Α΄ βοηθειών, στις 23 Νοεμβρίου 2011. Το σεμινάριο αυτό παρακολουθήθηκε από όλα 
τα μέλη του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης. Η Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας σε 
συνεργασία με ειδικευόμενη ιατρό παρουσίασαν στο προσωπικό του Φορέα το τι θα πρέπει να 
περιέχει ένα κουτί πρώτων βοηθειών, τον τρόπο αντιμετώπισης της καρδιοαναπνευστικής 
ανακοπής, της εξωτερικής αιμορραγίας, των εγκαυμάτων, των κρυοπαγημάτων, της πνιγμονής, 
της θερμοπληξίας, της ηλεκτροπληξίας, των αλλεργιών και των καταγμάτων, των τσιμπημάτων 
των εντόμων και των όφεων καθώς παρουσιάστηκε και ο ορθός τρόπος καθαρισμού 
τραυμάτων.  

Επίσης υλοποιήθηκαν εσωτερικά επιμορφωτικά σεμινάρια για όλα τα μέλη του προσωπικού για την 
απόκτηση στοχευμένων γνώσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Φορέα. Κατά το έτος 2011 
υλοποιήθηκαν τα εξής:  

1. Εκπαίδευση προσωπικού με θέμα «Προστατευόμενες Περιοχές, ΚΥΑ 33999/2010 και Νόμος 
3937/11 περί Βιοποικιλότητας». Η παρουσίαση έγινε από τον κ. Δημόπουλο Παν. από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, τον κ. 
Χρυσομάλλη Χρ. από το ΥΠΕΚΑ, Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχ/σης 
Φυσικού Περιβάλλοντος και την κα. Δαλάκα Αν. από το ΥΠΕΚΑ Δ/νση Περιβαλλοντικού 
Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος. 

2. Εκπαίδευση προσωπικού με θέμα «Υγρότοποι: λειτουργίες, αξίες, απειλές». Η παρουσίαση έγινε 
από την Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης κα. Μαρία Αναγωστοπούλου.  

3. Εκπαίδευση προσωπικού με θέμα «Επικίνδυνα Ερπετά». Η παρουσίαση έγινε από τον βιολόγο 
του Φορέα Διαχείρισης Δρ. Τρυφωνόπουλο Γιώργο.  

4. Εκπαίδευση προσωπικού με θέμα «Πυροφύλαξη και πυροπροστασία στον Πάρνωνα». Η 
παρουσίαση στο πεδίο έγινε από τον κ. Μπαζίγο Παν. Δασολόγο και πρώην μέλος του ΔΣ του 
Φορέα Διαχείρισης, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου.  

5. Εκπαίδευση προσωπικού με θέμα «Τρόποι αντιμετώπισης διαφόρων ειδών παρεμβάσεων στην 
προστατευόμενη περιοχή». Η παρουσίαση έγινε από την Καλαμούτσου Παρασκευή από την 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

Δελτία τύπου  

Το Τμήμα Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνο για την 
επικοινωνία του Φορέα Διαχείρισης με τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ μέσω της αποστολής 
ενημερωτικών Δελτίων Τύπου.  
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Η θεματολογία των Δελτίων Τύπου υπήρξε ποικίλη και αφορούσε στις εκδηλώσεις, στις δράσεις του 
Φορέα και στις επισκέψεις σχολείων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. Αποστάλθηκαν 
συνολικά πάνω από είκοσι ενημερωτικά Δελτία συνοδευόμενα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με διασώσεις ορνιθοπανίδας και ερπετοπανίδας της 
προστατευόμενης περιοχής το Τμήμα Πληροφόρησης Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας απέστειλε 
τρία Δελτία Τύπου στα ΜΜΕ με τα παρακάτω θέματα:  

1. Χτυπημένη χελώνα είδους Caretta caretta στο Παράλιο Άστρος 
2. Διάσωση λευκού πελαργού (Ciconia Ciconia) 
3. Τραυματισμένος ερωδιός είδους Ardea cinerea 

Τα εν λόγω Δελτία Τύπου έκαναν τον γύρο των τοπικών και περιφερειακών ΜΜΕ με στόχο την 
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού αναφορικά με την προστασία και τη 
διατήρηση του ευαίσθητου οικοσυστήματος της προστατευόμενης περιοχής του Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού.  

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μαθητών 

Έναν από τους βασικούς στόχους του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας 
καθώς η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον δομείται από τα πρώτα χρόνια της σχολικής του 
ζωής, αποτελεί η συνειδητοποίηση από τους μικρούς μαθητές ότι η ορθολογική διαχείριση του 
περιβάλλοντος είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τη διασφάλιση και την προστασία του. 

Προκειμένου ο Φορέας Διαχείρισης να προβεί στην υλοποίηση του Προγράμματος Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης στα σχολεία ανακοίνωσε, καταρχήν, μέσω Δελτίων Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ της 
ευρύτερης προστατευόμενης περιοχής, τη στελέχωση και λειτουργία των τριών Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. Εν συνεχεία, τον Οκτώβριο 2011 εστάλη επιστολή προς το αρμόδιο 
Τμήμα Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, σχετικά με τη 
χορήγηση άδειας επίσκεψης του Φορέα Διαχείρισης στα σχολεία Αρκαδίας και Λακωνίας, εντός της 
προστατευόμενης περιοχής, η οποία και χορηγήθηκε στις 30/11/2011.  

Εν συνεχεία αποστάλθηκαν επιστολές σε όλες τις σχολικές μονάδες εντός των ορίων της 
προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού προκειμένου να 
γνωστοποιηθεί η έγκριση χορήγησης άδειας επίσκεψης σε αυτές από το αρμόδιο Υπουργείο 
Παιδείας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης από το 
εξειδικευμένο προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης. Παράλληλα, αποστάλθηκαν σχετικές 
ενημερωτικές επιστολές και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης των Νομών Αρκαδίας και Λακωνίας προκειμένου συνολικά όλοι οι υπεύθυνοι 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και οι μαθητές να:  

α) γνωρίσουν τα αξιόλογα οικολογικά και πολιτισμικά στοιχεία της περιοχής  

β) ενημερωθούν για το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης στην προστατευόμενη περιοχή όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού,  

γ) μάθουν για τις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, Περιοχές Προστασίας της Φύσης, 
Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 και τα Τοπία Φυσικού Κάλλους,  

δ) πληροφορηθούν για τα σπάνια και ενδημικά φυτά και τα είδη προς εξαφάνιση και τις τοποθεσίες 
με ιδιαίτερο ιστορικό, θρησκευτικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον.  

Στο πλαίσιο της παραπάνω επικοινωνίας και σε ανταπόκριση των υπεύθυνων καθηγητών 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ο Φορέας Διαχείρισης μέχρι το τέλος του 2011 έχει φιλοξενήσει και 
ξεναγήσει περίπου 425 μαθητές και συνοδούς εκπαιδευτικούς, τόσο στα Κέντρα Ενημέρωσης όσο 
και στο πεδίο της προστατευόμενης περιοχής, από σχολεία προερχόμενα εντός και εκτός των ορίων 
αυτής. 
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Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε μαθητές Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε 
φοιτητές και διάφορες άλλες ομάδες όπως π.χ. πολιτιστικοί, ορειβατικοί σύλλογοι κλπ.  

Επισκέψεις πεδίου – Καταγραφή ειδών  

Οι τρεις ξεναγοί του Φορέα Διαχείρισης συμμετέχουν ενεργά σε επισκέψεις πεδίου για την 
καταγραφή της πανίδας και χλωρίδας συμπληρώνοντας τα ειδικά Δελτία Παρακολούθησης που 
έχουν συνταχθεί από το προσωπικό του Φορέα. Είναι ειδικά εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να 
φωτογραφίζουν τα είδη και να τα καταγράφουν, σημειώνοντας στο Δελτίο Παρακολούθησης τις 
ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες όπου αυτά εντοπίστηκαν, την επιστημονική και την κοινή τους 
ονομασία, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ενίσχυση του προγράμματος παρακολούθησης και η εκπαίδευση 
των ξεναγών στην αναγνώριση ειδών με παράλληλη εποχική καταγραφή των πληθυσμού τους. 
Καθώς η καταγραφή ορισμένων ζωικών taxa είναι εφικτό να γίνει είτε άμεσα είτε έμμεσα χωρίς τη 
χρήση ειδικού υλικού πεδίου και εξειδικευμένων οργάνων, οι Ξεναγοί εργάζονται υποστηρικτικά 
στο τομέα αυτό. Σημειώνεται πως στο σύστημα επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) που 
θα τεθεί σε εφαρμογή από το έτος 2012 οι Ξεναγοί θα συμβάλουν ως μέλη των Ομάδων Έργου στην 
καταγραφή και παρακολούθηση ειδών. 

Δικτυακός Τόπος  

Το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα στελέχη 
του Φορέα Διαχείρισης, συνεχώς εμπλουτίζει και ενημερώνει τον δικτυακό τόπο www.fdparnonas.gr 
προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι χρήστες του διαδικτύου να βρίσκουν επικαιροποιημένες 
πληροφορίες για τις υλοποιούμενες δράσεις του ΦΔ.  

Στον δικτυακό τόπο υπάρχουν ενημερωμένες πληροφορίες για την προστατευόμενη περιοχή, 
όπως αξιοθέατα και έθιμα του τόπου, μέρη για διαμονή και γενικά στοιχεία για το φυσικό 
περιβάλλον. Επιπλέον, παρουσιάζονται με σαφήνια τα έργα που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, 
χάρτες σε υψηλή ανάλυση με τα όρια του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού, εφαρμογές video του ΦΔ και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.  

Κοινωνική δικτύωση  

Έχοντας ως δεδομένο ότι το Facebook αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα sites κοινωνικής 
δικτύωσης όπου όλοι έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο να συμμετάσχουν σε δίκτυα που σχετίζονται 
π.χ. με φυσικές περιοχές, ο Φορέας Διαχείρισης αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του ιστοσελίδα. 
Το Facebook σήμερα αριθμεί πάνω από 800 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, κατατάσσοντάς το έτσι 
στη λίστα ταξινόμησης του Alexa ως ένα από τα δημοφιλέστερα web sites του πλανήτη (2ο μετά το 
Google). Ο Φορέας Διαχείρισης θέλοντας να καλύψει όλα τα πεδία, μέσα και τρόπους επικοινωνίας, 
με στόχο την ολοκληρωμένη επικοινωνία με άτομα ή ομάδες με κοινά περιβαλλοντικά 
ενδιαφέροντα δημιούργησε την ακόλουθη σελίδα http://www.facebook.com/ id=1538658621 στο 
facebook η οποία παρακολουθείται και ενημερώνεται καθημερινά.  

Επίσης δημιουργήθηκε κανάλι στο YouTube http://www.youtube.com/user/populus2012 όπου 
προβάλλονται οι δράσεις του Φορέα Διαχείρισης για τις οποίες παράχθηκαν εφαρμογές video για 
την καλύτερη επικοινωνία με τα ΜΜΕ.  

Δράσεις εκτός Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης  

http://www.fdparnonas.gr/�
http://www.fdparnonas.gr/el/mount-parnonas�
http://www.fdparnonas.gr/el/sights�
http://www.fdparnonas.gr/el/accommodation�
http://www.fdparnonas.gr/el/natural-environment�
http://www.fdparnonas.gr/el/natural-environment�
http://www.fdparnonas.gr/el/natural-environment�
http://www.fdparnonas.gr/el/projects�
http://www.facebook.com/profile.php?id=1538658621�
http://www.youtube.com/user/populus2012�


 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

24 

 

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 1559/19.10.11 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή 
προτάσεων στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», το 
οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & 
Υγροτόπου Μουστού υπέβαλλε πρόταση για χρηματοδότηση έργων και δράσεων συνολικής 
δαπάνης 30.000,00€ ευρώ. Οι δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο, σχετίζονται γενικά με την προστασία και τη διαχείριση 
της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και είναι μεταξύ άλλων: 

1. δράσεις προσέλκυσης κοινού και ανάπτυξης συστήματος εξασφάλισης πόρων (δραστηριότητες 
και εκδηλώσεις με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του ΦΔΠΠ), 

2. ανάπτυξη πρωτοβουλιών εθελοντισμού, 
3. ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προϊόντων που παράγονται στην προστατευόμενη 

περιοχή  
4. συγχρηματοδότηση - συμμετοχή σε άλλα προγράμματα – συνεργασίες (π.χ. Life)  

Στο πλαίσιο των δράσεων προσέλκυσης κοινού και ανάπτυξης συστήματος εξασφάλισης πόρων, το 
προσωπικό του τμήματος Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας πρότεινε την υλοποίηση 
προμήθειας υλικών προώθησης (μπλουζάκια, υφασμάτινες τσάντες, κούπες, σημειωματάρια, 
παιδικά puzzle, σχολικές κασετίνες) με σκοπό την πώληση των προϊόντων για την άμεση οικονομική 
ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης. Η πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων 
επισκεπτών των Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, Αγίου Πέτρου και Καστάνιτσας, 
μπορεί να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή και την κατάλληλη χρήση και διανομή του 
παραπάνω υλικού ενημέρωσης. 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορούσε στην επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την υλοποίηση δράσεων, συμπληρωματικά με το ΕΠΠΕΡΑΑ, 
με στόχο την καλύτερη λειτουργία του, τη δημιουργία μίας πηγής έστω μικρής 
αυτοχρηματοδότησης και γενικά της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας του έργου του, πάντοτε 
μέσα από διαφανή διαχείριση των πόρων για την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία και την 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην περιοχή του Όρους Πάρνωνα και του Υγροτόπου Μουστού. 

Οι δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης που εντάχθηκαν στην πρόταση για το έτος 2011 
αφορούν σε: 

 Υλικά προώθησης και ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης δράσεις προσέλκυσης κοινού 
και ανάπτυξης συστήματος εξασφάλισης πόρων (δραστηριότητες και εκδηλώσεις με 
σκοπό την οικονομική ενίσχυση του ΦΔΠΠ) 

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση αφορούσε στην προμήθεια υλικών προώθησης που θα φέρουν το 
λογότυπο και την επωνυμία του Φορέα Διαχείρισης για την προσέλκυση του κοινού και την 
ευαισθητοποίηση του σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος που πρεσβεύει ο Φορέας 
Διαχείρισης. Τα υλικά προώθησης αφορούν στα παρακάτω:  

 μπλουζάκια ανδρικά/ γυναικεία/ παιδικά  
 υφασμάτινες τσάντες  
 κούπες 
 σημειωματάρια μικρά/μεγάλα εικονογραφημένα με ζωγραφικά σχέδια σε τεχνική 

ακουαρέλας με έμπνευση από την Ελληνική φύση 

Στον Πίνακα 2 παρατίθεται αναλυτικά ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων δαπανών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011 - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Κατηγορία δαπάνης Ποσό προτεινόμενης δαπάνης 

Υλικά προώθησης και ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης 7.700,00 € 

Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης (παραστάσεις δικηγόρων) 1.000,00 € 

Προμήθεια βιβλίων  800,00 € 



 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

25 

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την υλοποίηση του έργου 
των μονοπατιών 

10.000,00 € 

Συντηρήσεις / επισκευές 8.500,00 € 

Συνεργασία με εμπειρογνώμονα για αναθεώρηση του ΠΔ 2.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00 € 

Πρόγραμμα LIFE+ 

Το έργο LIFE+ ΦΥΣΗ LIFE07 NAT/GR/000286 με τίτλο «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον 
Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων σε συνεργασία με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και τον Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του έτους 2009 και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2013. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.035.791,00 
ευρώ, εκ των οποίων ποσό 2.270.468,09 ευρώ (74,79%) αποτελεί Κοινοτική χρηματοδότηση. Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού 
Περιβάλλοντος - Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Οι δράσεις του έργου τις οποίες υλοποίησε ο Φορέας Διαχείρισης κατά το έτος 2011 ήταν οι 
ακόλουθες: 

ΔΡΑΣΗ D1: WEB SITE 

Η ιστοσελίδα του έργου: www.parnonaslife.gr λειτουργεί κανονικά και ανανεώνεται τακτικά από το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Στην ιστοσελίδα 
παρουσιάζονται οι ενέργειες, οι στόχοι, τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα του έργου Life+, καθώς 
επίσης παρουσιάζεται κάθε είδους τεχνικό και ενημερωτικό υλικό το οποίο παράγεται κατά τη 
διάρκεια του έργου (κείμενα, προκηρύξεις, γραφήματα, πίνακες, παρουσιάσεις και φωτογραφικό 
υλικό).  

ΔΡΑΣΗ D2: ΦΥΛΛΑΔΙΟ, ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια σύμβασης, με την οποία ανέλαβε τη «Δημιουργία Φυλλαδίου, 
Εκλαϊκευμένου Οδηγού, Σημάνσεων, Τεχνικής Έκδοσης» του έργου Life+ «Αποκατάσταση των 
δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» έχει 
ολοκληρώσει και παραδώσει την Α’ & Β’ Φάση των υπηρεσιών που του έχουν ανατεθεί σύμφωνα με 
τα Άρθρα 2, 5 και 27 της υπογραφείσας Σύμβασης και την Προκήρυξη. Η Α’ Φάση αφορούσε α) την 
δημιουργία ενός ενημερωτικού τρίπτυχου φυλλαδίου και β) την δημιουργία - τοποθέτηση 
σημάνσεων/ πινακίδων έργου, ενώ η Β’ Φάση αφορούσε γ) τη δημιουργία τεχνικής 
έκθεσης/πρακτικών συνεδρίου. 

Ολοκλήρωση της Α’ Φάσης  

α) Το τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο παρουσιάζει τους σκοπούς του έργου, τις δράσεις που 
περιλαμβάνει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτού και σύντομη περιγραφή της περιοχής. Το 
φυλλάδιο, που παραδόθηκε σε 5.000 αντίτυπα (4.000 στα ελληνικά και 1.000 στα αγγλικά) και σε 
ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf), διανέμεται στους επισκέπτες της περιοχής 
(συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών), στις κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
είναι επίσης διαθέσιμο από τον ιστοχώρο του έργου (www.parnonaslife.gr) στο ευρύ κοινό. Το 
φυλλάδιο θα συνεχίσει να διανέμεται κανονικά, μέχρι της εξαντλήσεώς του. 

β) Οι τρεις πινακίδες σήμανσης έχουν κατασκευαστεί και έχουν τοποθετηθεί σε καίρια σημεία στην 
περιοχή υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
– Υγροτόπου Μουστού.  

Ολοκλήρωση της Β’ Φάσης  

http://www.parnonaslife.gr/�
http://www.parnonaslife.gr/�
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Τα πρακτικά του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2009 και αποτελούν την 
τεχνική έκδοση του έργου, ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν σε 500 αντίτυπα στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. Η τεχνική έκδοση του έργου / πρακτικά του Συνεδρίου έχουν διανεμηθεί στους 
εταίρους του έργου και στους ομιλητές του συνεδρίου, ενώ αναμένεται να παραδοθούν στο 
προσεχής μέλλον από τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού στα αρμόδια 
γραφεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της Γενικής  
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, στις αρμόδιες 
διευθύνσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς επίσης στα Δασαρχεία της επικράτειας που 
εξαπλώνεται η μαύρη πεύκη. 

ΔΡΑΣΗ D3 Β): ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ  

Ο Ανάδοχος για την «Παραγωγή Κινηματογραφικού Υλικού (DVD)» του έργου Life+ «Αποκατάσταση 
των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης», έχει 
ξεκινήσει την υλοποίηση της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τα Άρθρα 2 και 5 της 
από 12/10/2009 Σύμβασής του και την Προκήρυξη. Έχει ήδη πραγματοποιήσει αρκετές λήψεις 
πεδίου και έχει οριστικοποιήσει το προκαταρκτικό σενάριο της ταινίας. Η ταινία έχει ως θέμα την 
κάλυψη όλων των δράσεων και χαρακτηριστικών του Έργου, από την αρχή της υλοποίησής του 
μέχρι και τις προσπάθειες αποκατάστασης. Έως 30/6/2012 θα έχει παραχθεί η 1η έκδοση της ταινίας 
και το αργότερο έως την 31/10/2012 θα έχει ολοκληρωθεί η υπηρεσία, με την παράδοση 200 
ταινιών (DVD) σε δύο γλώσσες (150 στην ελληνική γλώσσα και 50 στην αγγλική γλώσσα) .  

ΔΡΑΣΗ D.7: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΥΠΟΥ  

Αυτή η δράση αποσκοπεί στη συνεχή παρουσίαση των ενεργειών και των αποτελεσμάτων του 
προγράμματος με τη δημοσίευση δελτίων τύπου, μέσω του τοπικού και εθνικού Τύπου.  Μέχρι 
στιγμής έχουν δημοσιευθεί δεκατρία (13) δελτία τύπου εκ των οποίων τρία δημοσιεύθηκαν το 1ο 
εξάμηνο του έτους 2011. Αυτές οι δημοσιεύσεις περιέχουν πληροφορίες για τη συμβολή του 
δικτύου Natura 2000 στην προστασία των δασών και ενημερώσεις για την πρόοδο του έργου LIFE07 
NAT/GR/000286. Εν συνεχεία παρατίθενται οι τίτλοι των δελτίων τύπου και οι ημερομηνίες 
αποστολής τους για δημοσίευση. 

2011 

1. Πάρνωνας: Ξεκινά η αναδάσωση (14/1/2011) 
2. Σύσκεψη για τα έργα αναδάσωσης (27/1/2011) 
3. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος (5/6/2011) 

Τα παραπάνω δελτία τύπου στάλθηκαν για δημοσίευση σε ραδιόφωνα, εφημερίδες και 
τηλεοπτικούς σταθμούς και δικτυακούς του τοπικού κυρίως τύπου. Οι αποδέκτες τους αριθμούσαν 
στους εκατό (100) περίπου σε αριθμό ανά αποστολή.  
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Κεφάλαιο 5 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012 

Ακολούθως παρουσιάζονται οι προγραμματισμένες ενέργειες-δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης που θα υλοποιηθούν από τον Φορέα Διαχείρισης μέσα στην χρονική περίοδο 
του 2012.  

Ενημέρωση κοινού – Δημοσιότητα – Διάχυση ενημέρωσης  

Η πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στην οικολογική και 
ιστορική-πολιτιστική αξία της περιοχής, άρα και στη συνεπαγόμενη ανάγκη προστασίας και 
διατήρησης της, μπορεί να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό και στην προώθηση κατάλληλων ενεργειών 
ενημέρωσης, δημοσιότητας και προβολής. Γι’ αυτό πρόκειται να διεξαχθούν τρεις διαγωνισμοί.  

Ο πρώτος πρόχειρος διαγωνισμός που θα διεξαχθεί εντός του 2012 θα αφορά στην: 

 
 Παραγωγή Υλικού προώθησης και προβολής 
 Δημιουργία Βιβλίου με τίτλο "Το Αλφαβητάρι του Πάρνωνα" 
 Δημιουργία Φυλλαδίου με τα μέτρα προστασίας «Προστατευόμενης Περιοχής 

Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
 Δημιουργία Οδηγού χλωρίδας «Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και 

Υγροτόπου Μουστού» 
 Δημιουργία Χάρτη «Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 

Μουστού» 
 Δημιουργία Ενημερωτικού εγχειρίδιου με τίτλο «Προστατευόμενη Περιοχή Όρους 

Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
 Δημιουργία Φυλλαδίου ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για τους κατοίκους της 

προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
 Τύπωση πέντε ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης 
 Δημιουργία Οικοτουριστικού οδηγού «Προστατευόμενης Περιοχής Όρους 

Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 

Για τη δημιουργία του έντυπου ενημερωτικού υλικού ο Φορέας Διαχείρισης θα παρέχει τα κείμενα 
στην ελληνική γλώσσα και το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό. Ο ανάδοχος του έργου θα έχει την 
υποχρέωση μεταξύ άλλων για την αξιόπιστη μετάφραση και την επιμέλεια των κειμένων, 
(επιστημονικών & λογοτεχνικών) στην Αγγλική γλώσσα, την αγορά φωτογραφιών σχετικών με την 
Προστατευόμενη Περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, την εικονογράφηση, την 
εικαστική σχεδίαση των χαρτών, την καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλων και εκδόσεων, τον 
γραφιστικό σχεδιασμό, την εκτύπωση, τη συσκευασία και τη μεταφορά στις εγκαταστάσεις του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Κυνουρίας, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης. 

Ο δεύτερος διαγωνισμός που θα διεξαχθεί εντός του 2012 θα αφορά τις ενημερωτικές πινακίδες και 
πίνακες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 Έναν (1) πίνακα ανακοινώσεων για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους,  

 Μία (1) ενημερωτική πινακίδα για την τοποθέτησή της έξωθεν του Κέντρο 
Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, 
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 Πινακίδες κατεύθυνσης,  
 Πινακίδες οριοθέτησης,  
 Εξειδικευμένες πινακίδες ενημέρωσης εντός της ΠΠ,  
 Πινακίδες για τις περιοχές Απόλυτης Προστασίας (Συστάδα δενδρόκεδρου Μονής 

Μαλεβής και υγροτόπου Μουστού).  

Για τη δημιουργία των πινακίδων ενημέρωσης ο Φορέας Διαχείρισης θα παρέχει τα κείμενα στην 
ελληνική γλώσσα και το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό. Ο ανάδοχος του έργου θα έχει την 
υποχρέωση μεταξύ άλλων της δημιουργίας των μακετών και την παραγωγή των πινακίδων, τη 
συσκευασία, τη μεταφορά και την τοποθέτησή τους σύμφωνα με υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης. 

Ο τρίτος διαγωνισμός που θα διεξαχθεί εντός του 2012 θα αφορά σε καταχωρήσεις, ραδιοφωνικά 
και τηλεοπτικά σποτ για την προβολή της οικολογικής αξίας και της ΠΠ και θα περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα:  

 Παραγωγή ραδιοφωνικού μηνύματος τριάντα δευτερολέπτων και μετάδοσή του σε 
εθνική και περιφερειακή εμβέλεια,  

 Παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος ενός λεπτού και προβολή του σε εθνική και 
περιφερειακή εμβέλεια, 

 Παραγωγή τεσσάρων 15 λεπτών ταινιών. Οι ταινίες θα διατίθενται σε δύο γλώσσες 
(ελληνικά, αγγλικά) και θα στοχεύουν στην ανάδειξη όλων των αξιών και 
λειτουργιών της ΠΠ (οικολογικών, αισθητικών, ιστορικών, πολιτιστικών), στην 
αναγκαιότητα της προστασίας και στα μέτρα που εφαρμόζονται για τη διατήρησή 
της, 

 Παραγωγή 30λεπτης ταινίας, 
 Καταχωρήσεις-Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και περιοδικά εθνικής και 

περιφερειακής κυκλοφορίας. 

Συνεργασίες  

Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που αφορά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω 
στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα της προστατευόμενης περιοχής 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού είναι οι συνεργασίες με εκπαιδευτικούς φορείς και 
αρμόδια υπουργεία.  

Υπουργείο Παιδείας 

Ο ΦΔ πρόκειται να αποστείλει επαναληπτική επιστολή στο Υπουργείο εστάλη προς το αρμόδιο 
Τμήμα Περιβαλλοντικής Αγωγής της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να 
χορηγηθεί άδεια επίσκεψης του Φορέα Διαχείρισης στα σχολεία Αρκαδίας και Λακωνίας, εντός της 
προστατευόμενης περιοχής, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.  

Στη συνεχεία θα αποσταλούν ενημερωτικές επιστολές σε όλες τις σχολικές μονάδες εντός των ορίων 
της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού προκειμένου να 
γνωστοποιηθεί χορήγηση άδειας επίσκεψης σε αυτές από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης από το προσωπικό 
του Φορέα Διαχείρισης.  

ΚΠΕ Νέας Κίου Αργολίδας - ΚΠΕ Καστρίου Αρκαδίας  

Το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας έχοντας αντιληφθεί τη σημασία και την 
αναγκαιότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει ξεκινήσει συνεργασίες με τα ΚΠΕ Νέας Κίου 
στην Αργολίδα καθώς και με το ΚΠΕ Καστρίου Αρκαδίας συμβάλλοντας έτσι στο πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης μαθητών και εκπαιδευτικών. 
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Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης θα ανταλλάσσεται σε μηνιαία βάση το Πρόγραμμα όλων των 
εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολείων και των ξεναγήσεων στην Προστατευόμενη Περιοχή 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, που αφορά τόσο στα ΚΠΕ όσο και στον ΦΔ.  

Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνεται η καλύτερη οργάνωση της συνεργασίας των τριών φορέων 
προκειμένου να βελτιστοποιείται η εμπειρία της επίσκεψης των μαθητικών ομάδων στην ΠΠ. Με 
αυτό τον τρόπο συνδυάζονται οι δραστηριότητες παιδαγωγικού χαρακτήρα στην περιοχή (που 
διοργανώνονται από τα ΚΠΕ) με τις οργανωμένες ξεναγήσεις (που προσφέρονται από το 
εξειδικευμένο προσωπικό του ΦΔ).  

Ημερίδες  

Η διοργάνωση δύο θεματικών ημερίδων που θα έχουν ως στόχο τη γνωριμία του ευρύτερου κοινού 
με την πανίδα, τη χλωρίδα και τους φυσικούς οικοτόπους της περιοχής και η διοργάνωση μίας 
ημερίδας με θέματα α) την γενική παρουσίαση της ΠΠΟΠΥΜ και β) τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι φυσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της ΠΠ για την ανάπτυξη εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, όπως ο οικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός. Οι ενέργειες αυτές κρίνονται 
απαραίτητες σε μια προσπάθεια α) ενημέρωσης και κατάρτισης του πληθυσμού και των επισκεπτών 
γύρω από θέματα αναγόμενα στην διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων στις περιοχές 
ευθύνης του ΦΔ και β) ανάπτυξης και προώθησης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της 
κοινωνικοοικονομικής ευημερίας της ευρύτερης περιοχής, μέσω της ανταλλαγής των επιστημονικών 
απόψεων αλλά και της ανάδειξης των καλών πρακτικών εφαρμογής σε άλλες προστατευόμενες 
περιοχές. 

Προώθηση συμμετοχικής διαδικασίας  

Οι στόχοι της δράσης αυτής αφορούν στην ενημέρωση για τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης, στην ενημέρωση για τους περιορισμούς που θέτει η 
εθνική και κοινοτική νομοθεσία αναφορικά με την προστασία της περιοχής, στην κατάρτιση για 
μεθόδους ορθής πρακτικής αναφορικά με την άσκηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων, στην 
προώθηση προγραμμάτων δράσης και διαχειριστικών μέτρων στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός 
νέου μοντέλου ανάπτυξης βασισμένο στην αρχή της αειφορίας. Θα οργανώνονται αποκλειστικά από 
το προσωπικό του ΦΔ ή σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Επιπλέον, η εν λόγω δράση στοχεύει 
στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης και στην καλλιέργεια συμμετοχικών 
διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων για την προστασία της περιοχής.  

Οργάνωση εθελοντικής δομής  

Ο Φορέας Διαχείρισης με στόχο την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων για την προστασία και την 
ανάδειξη των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς στην 
προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού κάλεσε όσους φορείς 
ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εθελοντισμού το οποίο διοργανώνει. Για το 
ξεκίνημα της συνεργασίας μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και των ΟΤΑ της ευρύτερης περιοχής του 
Πάρνωνα, ζήτησε γραπτώς να αποσταλούν οι καταστάσεις εθελοντών διέθεταν στο αρχείο του 
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας. 

Το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας έχοντας ως προτεραιότητα των 
ενεργειών ευαισθητοποίησης τη συνεργασία με τους υπάρχοντες εθελοντές της περιοχής, πρόκειται 
να οργανώσει πρόγραμμα εκπαίδευσης μεμονωμένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων πάνω σε 
δραστηριότητες φύλαξης, επόπτευσης και ενημέρωσης. Το πρόγραμμα αυτό με την σωστή 
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα 
προγράμματα, σε επίπεδο αειφορικής διαχείρισης και προστασίας των σημαντικών και ευαίσθητων 
οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής.  
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Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην προσέγγιση και ενεργοποίηση των κατοίκων της περιοχής, οι 
οποίοι και μπορούν να ανταποκριθούν πιο άμεσα στο κάλεσμα του Φορέα Διαχείρισης. Για την 
επίτευξη των παραπάνω στόχων, προβλέπεται να υλοποιηθούν ημερίδες, σεμινάρια εκπαίδευσης, 
δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης με τα στοιχεία των εθελοντών, διοργάνωση τακτικών εθελοντικών 
δράσεων, καθώς και συναντήσεις με την τοπική κοινωνία.  

Ξεναγήσεις επισκεπτών 

Τα τρία Κέντρα ενημέρωσης θα εξακολουθήσουν να δέχονται επισκέπτες (μεμονωμένους και 
ομάδες) οι οποίοι και θα ξεναγούνται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους τους ακολουθώντας τη 
διαδικασία αποστολής του εντύπου ΑΙΤΗΣΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ προκειμένου να συμπληρωθεί από τον 
υπεύθυνο εκπρόσωπο της ομάδας και να αποσταλεί πίσω στο Φορέα προκειμένου να εκδοθεί η 
σχετική άδεια. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 33999/2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010) 
«Άδειες επιστημονικής έρευνας και άδειες ξενάγησης χορηγούνται και από τον Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για τις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας και τις Περιοχές 
Προστασίας της Φύσης». Στην περίπτωση που το πρόγραμμα οργανωμένων επισκεπτών 
περιλαμβάνει επίσκεψη στις προαναφερθείσες περιοχές, οφείλουν να ενημερώνουν τον Φορέα 
Διαχείρισης προκειμένου να χορηγηθεί άδεια ξενάγησης.  

Ο Φορέας Διαχείρισης για το έτος του 2012 στοχεύει να ξεναγήσει 3000 άτομα (μεμονωμένους και 
ομάδες), ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την επισκεψιμότητα της ΠΠ και τονώνοντας την τοπική 
οικονομία.  

Ξεναγήσεις σχολείων 

Το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας στοχεύει να ξεπεράσει τους 2.500 
μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρόκειται να ξεναγηθούν τόσο στα τρία Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης όσο και στην ΠΠ. Στο πλαίσιο αυτής της στόχευσης θα γίνεται τακτική 
επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες εντός και πλησίον της ΠΠ τόσο μέσω των ΜΜΕ όσο και 
τηλεφωνικώς.  

Ομοίως με τις ξεναγήσεις των επισκεπτών, η μέθοδος γραπτής επικοινωνίας η οποία θα 
ακολουθείται είναι η αποστολή του εντύπου Αίτησης Ξενάγησης στη ενδιαφερόμενη σχολική 
μονάδα. Η εν λόγω αίτηση αφού επιστραφεί στον ΦΔ συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον 
υπεύθυνο εκπρόσωπο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα χορηγείται η σχετική άδεια και θα 
προγραμματίζεται η επίσκεψη του Σχολείου.  

Εκδηλώσεις – Περιβαλλοντική ενημέρωση 

Ο Φορέας Διαχείρισης για το έτος του 2012 προγραμματίζει να διοργανώσει και να συμμετάσχει σε 
διάφορες εκδηλώσεις, περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες, εξίσου στους Νομούς Αρκαδίας 
και Λακωνίας, οι οποίες συνοπτικά είναι οι ακόλουθες:  

1. Επισκέψεις σε σχολεία της ΠΠ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2 Φεβρουαρίου 
2012.  

2. Περιβαλλοντικές δραστηριότητες στα πλαίσια της Εβδομάδας Τεχνητής Φωλιάς 2012 (Nest Box 
Week) σε σχολεία της ΠΠ. 

3. Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στις γαστρονομικές εκδηλώσεις για τα εδώδιμα μανιτάρια 
του Πάρνωνα, στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, κατά το διάστημα του Απριλίου 2012. 

4. Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην διεθνή εθελοντική καμπάνια "Let's Do It" την Κυριακή 
29η Απριλίου 2012. 

5. Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην Γιορτή των φαραγγιών στη Σίταινα Αρκαδίας κατά το 
διάστημα 18-20 Μαΐου 2012. 

http://www.fdparnonas.gr/el/environmental-information-centers�
http://www.letsdoitworld.org/�
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6. Συμμετοχή για 4η συνεχόμενη χρονιά στην πανελλαδική εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο, 
κατά το διάστημα του Μαΐου 2012 με στόχο την περιβαλλοντική ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών, την ενδυνάμωση του θεσμού του εθελοντισμού. 

7. Περιβαλλοντική ενημέρωση για την προστατευόμενη περιοχή Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού 
σε σχολεία εντός των ορίων αρμοδιότητας του Φορέα διαχείρισης, με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος, κατά το διάστημα του Ιουνίου 2012.  

8. Συμμετοχή στην 6η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων που θα γίνει στον 
Πάρνωνα από 20 έως 22 Ιουλίου 2012 από την Αστρονομική Ένωση Σπάρτης "Διός 
Κούροι" Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας "Ωρίων" στο ορειβατικό καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης.  

9. Συμμετοχή στην 15η Γιορτή Τσακώνικης Μελιτζάνας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. 
10. Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην Γιορτή του Δάσους στην Καστάνιτσα Κυνουρίας, κατά 

το διάστημα του Αυγούστου 2012.  
11. Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην Ποδηλατοδρομία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας το 

Σεπτέμβρη του 2012 με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μετακίνησης χωρίς αυτοκίνητο.  
12. Διοργάνωση «Εκδήλωσης γνωριμίας με τα μεταναστευτικά πουλιά» τον Οκτώβριο 2012 με 

αφορμή τους πρώτους φτερωτούς επισκέπτες του Υγροτόπου Μουστού για το έτος 2012. 
13. Περιβαλλοντικές δράσεις στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας με αφορμή 

την Γιορτή Καστάνου κατά το διάστημα του Οκτωβρίου 2012.  

Τέλος, ο Φορέας Διαχείρισης για το έτος 2012 προγραμματίζει να συμμετάσχει σε διάφορες 
σημαντικές τοπικές γιορτές π.χ. στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας τη Γιορτή του Ψαρά το τέλος 
Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη στον Τυρό και τη Γιορτή των Μελισσουργών στις αρχές Αυγούστου 
στα Μέλανα και στον Δήμο Ευρώτα τη Γιορτή του Γερακίσιου Μετανάστη στο κάστρο στο τέλος 
Ιουλίου με αρχές Αυγούστου στο Γεράκι.  

Κατάρτιση – Επιμόρφωση προσωπικού  

Το προσωπικό του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας, θα συνεχίσει να 
συμμετέχει ενεργά σε διάφορα προγραμματισμένα αλλά και έκτακτα επιμορφωτικά προγράμματα 
και σεμινάρια. 

Εντός του μήνα Μάρτιου, προγραμματίζεται να παρουσιαστεί από το Τμήμα Poster στα πλαίσια του 
1ου Πανελλήνιου Συνέδριου Marketing & Branding Τόπου, που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο 30 
Μαρτίου – 1η Απριλίου 2012, στον Θεματικό Άξονα 4 Η σύνδεση της βιώσιμης τουριστικής 
ανάπτυξης με την προβολή της ταυτότητας των προορισμών με τίτλο «Προσέλκυση επισκεπτών σε 
προστατευόμενες περιοχές. Η πρόκληση του Πάρνωνα».  

Δελτία τύπου  

Το Τμήμα Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας το οποίο είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνο για 
την επικοινωνία του Φορέα Διαχείρισης με τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ θα εξακολουθήσει να 
αποστέλλει ενημερωτικά Δελτία Τύπου με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του 
ευρέως κοινού. Η θεματολογία των Δελτίων Τύπου θα είναι ποικίλη και θα αφορά τόσο στις 
εκδηλώσεις και στις δράσεις του Φορέα όσο και στις επισκέψεις σχολείων και ομάδων επισκεπτών 
στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης.  

Επισκέψεις πεδίου – Καταγραφή ειδών  

Οι τρεις ξεναγοί του Φορέα Διαχείρισης θα εξακολουθήσουν να συμμετέχουν ενεργά σε επισκέψεις 
πεδίου για την καταγραφή της πανίδας και χλωρίδας συμπληρώνοντας τα ειδικά Δελτία 
Παρακολούθησης που έχουν συνταχθεί από το προσωπικό του Φορέα προκειμένου να ενισχυθεί το 
πρόγραμμα παρακολούθησης και η εκπαίδευση τους στην αναγνώριση και παράλληλα την εποχική 
καταγραφή του πληθυσμού των ειδών. Σημειώνεται πως στο σύστημα επιστημονικής 

http://www.astroexormisi2012.gr/component/content/article/77-uncategorized/8-dioskouroi�
http://www.astroexormisi2012.gr/component/content/article/77-uncategorized/8-dioskouroi�
http://www.astroexormisi2012.gr/component/content/article/77-uncategorized/8-dioskouroi�
http://www.astroexormisi2012.gr/component/content/article/77-uncategorized/50-orionas�
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παρακολούθησης (monitoring) που θα τεθεί σε εφαρμογή από το έτος 2012 οι Ξεναγοί θα 
συμβάλουν ως μέρη των Ομάδων Έργου στην καταγραφή και παρακολούθηση ειδών. 

Δικτυακός τόπος  

Επιδίωξη του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας, με τη συνεργασία και των 
υπολοίπων στελεχών του Φορέα Διαχείρισης, είναι ο συνεχής εμπλουτισμός και η ενημέρωση του 
δικτυακού τόπου του Φορέα Διαχείρισης προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι χρήστες του διαδικτύου 
να βρίσκουν επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις υλοποιούμενες δράσεις του Φορέα.  

Κοινωνική δικτύωση  

Ο Φορέας Διαχείρισης θα εξακολουθήσει να ενημερώνει και να παρακολουθεί καθημερινά την 
σελίδα http://www.facebook.com/profile.php?id=1538658621 στο facebook καθώς επίσης και το 
κανάλι στο YouTube http://www.youtube.com/user/populus2012 όπου θα συνεχίσουν να 
προβάλλονται οι δράσεις του Φορέα Διαχείρισης για τις οποίες παράχθηκαν εφαρμογές video για 
την καλύτερη επικοινωνία με τα ΜΜΕ.  

Δράσεις εκτός ΕΠΠΕΡΑΑ 

Πρόγραμμα LIFE+ 

Οι ξεναγοί του ΦΔ προβλέπεται να πραγματοποιήσουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
στα σχολεία της ευρύτερης περιοχής η οποία έχει πληγεί από τις πυρκαγιές του έτους 2007. Τα 
προγράμματα θα περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά παιχνίδια με τους μαθητές και εκτενέστατη 
ενημέρωση τους σχετικά με τις δράσεις του έργου LIFE07 ΝΑΤ/GR/000286, τη σημασία της μαύρης 
πεύκης για την προστατευόμενη περιοχή και τις καταστροφικές βλάβες των πυρκαγιών. 

Σχέδιο Δράσης –  Έκθεση Αξιολόγησης Πεπραγμένων  

Στο τέλος του έτους, προκειμένου να γίνεται ορθά η παρακολούθηση των πεπραγμένων θα 
συντάσσεται Έκθεση Αξιολόγησης των δράσεων που εφαρμόσθηκαν για την ανάδειξη της 
προστατευόμενης περιοχής κατά τη διάρκεια του έτους. Η αναγκαιότητα υλοποίησης της Έκθεσης 
Αξιολόγησης συμβάλλει στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων αυτών και πρέπει να γίνεται σε 
συνεχή βάση με στόχο την ανανέωση, διαμόρφωση και προσαρμογή των δράσεων που ο Φορέας 
Διαχείρισης υλοποιεί κάθε φορά.  

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως καθίσταται προφανές ότι μέσα από σωστά σχεδιασμένα 
έργα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να επηρεάσει και να αλλάξει 
στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές κοινωνικών ομάδων, καθώς επίσης να προωθήσει τη συμμετοχή 
της τοπικής κοινωνίας και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση της προστατευόμενης 
περιοχής.  

  

http://www.facebook.com/profile.php?id=1538658621�
http://www.youtube.com/user/populus2012�
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Παράρτημα 
Νομοθεσία της προστατευόμενης περιοχής 

Εθνική νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές 

• Ν. 856/37 «Περί Εθνικών Δρυμών»  
• Ν. 1456/50 «Τοπία Φυσικού Κάλλους»  
• Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδικας» 
• Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 
• Ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
• Ν. 3937/11 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» 

Διεθνείς συμβάσεις και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• «Συμφωvία επί τωv Διεθvoύς εvδιαφέρovτoς Υγρoτόπωv, ιδία ως Υγρoβιότoπωv» 
γvωστή ως Σύμβαση Ramsar. 

• Σύμβαση για τη διατήρηση τωv απoδημητικώv ειδώv πoυ αvήκoυv στηv άγρια παvίδα 
(Bonn Convention). 

• Σύμβαση για τηv πρoστασία της Άγριας Ζωής και τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς της 
Ευρώπης (Bern convention). 

• Οδηγία τoυ Συμβoυλίoυ τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv για τη διατήρηση τωv άγριωv 
πτηvώv (79/409/ΕΟΚ). 

• Οδηγία τoυ Συμβoυλίoυ τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv για τηv πρoστασία τωv φυσικώv 
oικoτόπωv και της άγριας παvίδας και χλωρίδας (92/43/ΕΟΚ). 

• Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο. 

Κ.Υ.Α. 

K.Y.A. υπ’ αριθμ. 33999 «Kαθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης για την προστασία 
χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Τυρού 
του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων Θεραπνών, Οινούντος και Γερόνθρων του Ν. Λακωνίας και των 
κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-
Υγροτόπου Μουστού», (ΦΕΚ 353/ΑΑΠ/6-9-2010) και τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16-6-
2011) 

Άρθρο 5 

Άδειες επιστημονικής έρευνας και άδειες ξενάγησης χορηγούνται και από τον Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για τις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας και τις Περιοχές 
Προστασίας της Φύσης. Οι άδειες επιστημονικής έρευνας που χορηγούνται από τις καθ’ ύλη 
αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς ισχύουν και εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που τις διέπουν, 
εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης και στους ειδικότερους όρους του 
αντίστοιχου Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης. 

Χρήσιμα έντυπα ξεναγών 

Δελτίο κίνησης 

Αίτηση χορήγησης άδειας ξενάγησης  

Δελτίο Παρακολούθησης  
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Δελτίο Τύπου  

Βιβλίο Επισκεπτών  

Κανόνες Ορθής Συμπεριφοράς Προστατευόμενης Περιοχής Πάρνωνα – Μουστού  

 

http://www.fdparnonas.gr/el/untitled-57�






From: Dimos Anastopoulos [mailto:anasto1977@yahoo.gr]  
Sent: Tuesday, November 01, 2011 2:32 PM 
To: marmyk@otenet.gr 
Subject: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 Καλησπέρα σας 

Έχει σταλεί στον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού απο 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου ένα έγγραφο σχετικά 

για Γνωμοδότηση απο τον Φορέα μας, για συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την 
ανεύρεση μαρμάρων ή βιομηχανικών ορυκτών σε δημόσιο λατομικό χώρο στη θέση 
"Πετροβούνι", του Δήμου Σπάρτης Δ.Ε. Βαρβίτσας Π.Ε. Λακωνίας. Παρακαλώ θα 
ήθελα να μου διευκρινήσετε τι είδους εργασίες θα πραγματοποιηθούν,τι έκτασης και 
τι βάθους παρεμβάσεις θα γίνουν απο την εταιρεία σας; Επίσης θα ήθελα να μου 
στείλετε τυχόν φωτογραφίες που έχετε απο την περιοχή που θα πραγματοποιηθούν 
αυτες οι εργασίες. 

  

Σας ευχαριστώ πολύ  

Με εκτίμηση  

Δήμος Αναστόπουλος 

M.Sc Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
Στέλεχος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης  
Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22001 
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 2755220250  
Email:  anasto1977@yahoo.gr 
Web: www.fdparnonas.gr 
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From: Σωτηρία Λούρμα [mailto:sotiria@marmyk.com]  
Sent: Monday, November 07, 2011 6:50 PM 
To: anasto1977@yahoo.gr 
Cc: panos@marmyk.com; maselos@otenet.gr 
Subject: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ 

  

Αγαπητέ κύριε Αναστόπουλε,  

  

Με βάση το αίτημά σας για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με το είδος και την 
έκταση των εργασιών που αιτούμαστε να πραγματοποιηθούν στη θέση 
«Πετροβούνι», του Δήμου Σπάρτης, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 

  

1.       Το είδος των ερευνητικών εργασιών θα είναι εξόρυξη μαρμάρων 

2.       Την έκταση και το βάθος της παρέμβασης θα σας τα ορίσουμε τις προσεχείς 
μέρες, στέλνοντάς σας μέρος της Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης 

3.       Σχετικά με τις φωτογραφίες που μας ζητήσατε, σας έχω επισυνάψει 
αεροφωτογραφία από το κτηματολόγιο, τον ευρύτερο χάρτη της περιοχής 
εκμετάλλευσης και τον χάρτη που περιέχει τα λατομεία της περιοχής.  

  

Εάν χρειάζεστε φωτογράφηση του βουνού και της εν λόγω έκτασης, θα φροντίσουμε 
μέσα στις επόμενες μέρες να την φωτογραφίσουμε και να σας τις στείλουμε.   

  

Με εκτίμηση,  

 Σωτηρία Λούρμα 

M.Sc Engineering Geology 

 MARMYK ILIOPOULOS Ltd 

info@marmyk.com 

www.marmyk.com 

T: +30 27520 94008 

 

 

mailto:info@marmyk.com
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Απο: Σωτηρία Λούρμα <sotiria@marmyk.com> 
Προς: anasto1977@yahoo.gr  
Κοιν.: panos@marmyk.com  
Στάλθηκε: 11:19 π.μ. Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012 
Θεμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ 

  

Αγαπητέ κύριε Αναστόπουλε, 

Σε προηγούμενη επικοινωνία μας, και όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από την 
παρακάτω αλληλογραφία, είχε ζητηθεί από την εταιρία μας να καταθέσει επιπλέον 
στοιχεία σχετικά με τo είδος και την τοποθεσία της περιοχής για την οποία 
αιτούμαστε ερευνητικές εργασίες εύρεσης μαραμαροφόρου κοιτάσματος στην θέση 
«Πετροβούνι» του Δήμου Σπάρτης Δ.Ε. Βαρβίτσας Π.Ε. Λακωνίας, έκτασης 
95.145,71 τ.μ.  

Έπειτα από επικοινωνία της εταιρίας μας με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, και καθώς έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που προβλέπεται για 
την γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας 
γνωστοποιήσετε εάν ο Φορέας Διαχείρισης είναι σύμφωνος με την παροχή 
συναίνεσης ερευνητικών εργασιών στην εταιρία μας.  

Παρακαλώ, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για διευκρινίσεις ή 
πληροφορίες.  

  

Με εκτίμηση,  

Σωτηρία Λούρμα 

MSc Engineering Geology 

MARMYK ILIOPOULOS Ltd 

info@marmyk.com 

www.marmyk.com 

T:             +30 27520 94008     
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From: Dimos Anastopoulos [mailto:anasto1977@yahoo.gr]  
Sent: Thursday, February 16, 2012 9:22 AM 
To: Σωτηρία Λούρμα 
Subject: Σχετ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ 

  

Κυρία Λούρμα καλημέρα σας 

  

Σχετικά με το θέμα σας " για συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την 
ανεύρεση μαρμάρων ή βιομηχανικών ορυκτών σε δημόσιο λατομικό χώρο στη 
θέση "Πετροβούνι", του Δήμου Σπάρτης Δ.Ε. Βαρβίτσας Π.Ε. Λακωνίας, 
σας ενημερώνω πως θα συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ. που θα 
πραγματοποιηθεί στις αρχές Μαρτίου. 

  

  

Σας ευχαριστώ πολύ 

Με εκτίμηση 

Δήμος Αναστόπουλος 

M.Sc Μηχανικός Περιβάλλοντος 

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
Στέλεχος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης  
Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22001 
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 2755220250  
Email:  anasto1977@yahoo.gr 
Web: www.fdparnonas.gr 
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Απο: Σωτηρία Λούρμα <sotiria@marmyk.com> 
Προς: anasto1977@yahoo.gr  
Κοιν.: panos@marmyk.com  
Στάλθηκε: 12:45 μ.μ. Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 
Θεμα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ 

 

Αγαπητέ κύριε Αναστόπουλε,  

  

Σχετικά με το ενδιαφέρον που έχουμε δηλώσει για την αξιοποίηση του 
μαρμάρου του όρους  Πάρνωνα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως καθώς η 
εταιρεία μας είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη, επιθυμεί  να συνεργάζεται με 
τους φορείς στις περιοχές που δραστηριοποιείται, στις αντίστοιχες δραστηριότητες 

Με βάση αυτή την φιλοσοφία της εταιρείας μας, θα θέλαμε τις επόμενες μέρες 
να συναντηθούμε και να συζητήσουμε τα εξής θέματα: 

Αναδάσωση:  Πρόσφατα (Νοέμβριος 2011) πραγματοποιήσαμε φύτευση 800 
δενδρυλλίων, καλύπτοντας έτσι το 30% της έκτασης λατομείου μαρμάρου που 
διατηρούμε στην θέση «Πετροβούνι». Ακόμα, επικοινωνήσαμε με το δασαρχείο της 
Σπάρτης, ζητώντας να συμμετάσχουμε σε εθελοντική δενδροφύτευση του όρους 
Πάρνωνα, τόσο ενεργά, όσο και ως χορηγοί.  Δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό, καθώς 
όπως πληροφορηθήκαμε, οι αναδασώσεις στον Πάρνωνα έχουν ανατεθεί σε 
εργολάβους. Θέλουμε να σας γνωρίσουμε πως είμαστε διατεθειμένοι να 
συμμετάσχουμε σε κάθε διαδικασία εθελοντικής αναδάσωσης ή πυροπροστασίας, 
ακόμα και αποτελέσουμε τον βασικό κορμό της. 

Πυροπροστασία: Σε λατομείο μαρμάρων που διατηρεί η εταιρεία στη θέση 
«Πετροβούνι» υπάρχει μία δεξαμενή νερού ~40μ3 στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί 
πυροσβεστικός κρουνός. 

Συμμετοχή στην εκπαίδευση: Καθώς ο φορέας σας δραστηριοποιείται στον τομέα 
των σχολικών εκπαιδευτικών εκδρομών, θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ή, 
βεβαίως, να προσφέρουμε την μεταφορά μαθητών από το Ναύπλιο και από την 
ευρύτερη περιοχή. 

Μονοπάτια όρους Πάρνωνα: Είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε σε σχετικές 
δραστηριότητες, όπως στον καθαρισμό μονοπατιών και στην χαρτογράφηση και 
οριοθέτηση μονοπατιών πεζοπορίας και ποδηλασίας βουνού, καθώς μέλη της 
εταιρείας ασχολούνται με την ποδηλασία βουνού και γνωρίζουν πολύ καλά την 
περιοχή μεταξύ Αγίου Πέτρου – Σίταινας – Καστάνιτσας – Βαμβακούς και Βαρβίτσας. 

Σημεία ανάπαυσης μέσα στο δάσος: Έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε την 
κατασκευή στάσεων ανάπαυσης – αναψυχής από μάρμαρο του Πάρνωνα, σε 
τοποθεσίες που προηγουμένως θα συμφωνήσουμε, όπως και να προσφέρουμε, 
κατόπιν συνεννόησης, μάρμαρο ή πέτρα κτισίματος για χρήσεις κοινής ωφελείας στο 
όρος του Πάρνωνα. 

Μάρμαρο του όρους Πάρνωνα: Θα θέλαμε να κάνουμε μια γενικότερη προσπάθεια 
ενημέρωσης σχετικά με τα σπουδαία χαρακτηριστικά του μαρμάρου του Πάρνωνα, 



ανάδειξης της ιστορικής σημασίας του και προβολή του ως οικολογικό οικοδομικό 
υλικό. 

Θα θέλαμε λοιπόν, να ορίσουμε μια ημερομηνία συνάντησης, ώστε να 
συζητήσουμε τις παραπάνω δυνατότητες.  

  

Με εκτίμηση, 

Σωτηρία Λούρμα 

MSc Engineering Geology 

MARMYK ILIOPOULOS Ltd 

info@marmyk.com 

www.marmyk.com 

T:             +30 27520 94008      
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ 
Άστρος,<> /3/2012 

Αριθ. Πρωτ.: <> 
Προς: 

ΥΠΕΚΑ 
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης 

Δ/νση Νομοθετικού Έργου 
Τμήμα Εποπτείας Νομικών Προσώπων  

Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Τηλ: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 
Email: info@fdparnonas.gr  

 

Θέμα: Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού 
 
Σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο θέμα και λαμβάνοντας υπόψη: 

(α) Τις διατάξεις του άρ. 15 του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

(β) Την υπ’ αρ. 1251186/359 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 126/Β/7.2.2003), «Καθορισμός 
αριθμού μελών του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», 

(γ) Την υπ’ αρ. 3946 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 303/ΥΟΔΔ/14.7.2009), με την οποία 
συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί δυνάμει των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων (ΦΕΚ 
47/ΥΟΔΔ/11.2.2010, ΦΕΚ 325/ΥΟΔΔ/22.9.2011, ΦΕΚ 375/ΥΟΔΔ/3.11.2011) και ισχύει, 

(δ) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρ. 13 παρ. 5 αυτού, στο οποίο ορίζεται: «Το συλλογικό όργανο μπορεί 
να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποιο από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν 
για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις 
συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία», 

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα παρακάτω μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού έχουν συνταξιοδοτηθεί από τις υπηρεσίες 
τις οποίες εκπροσωπούσαν. Συγκεκριμένα: 

1. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης, κ. Ναπολέων Καραχάλιος του Κωνσταντίνου (ΦΕΚ 47/ΥΟΔΔ/11.2.2010), ο 
οποίος ορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητά του ως Γεωπόνου στη 
Δ/νση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας, Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης 
Άστρους, και ο κ. Αθανασόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη (ΦΕΚ 47/ΥΟΔΔ/11-2-2010), ο 
οποίος ορίστηκε αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα του 
ως Γεωπόνου στη Δ/νση Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αρκαδίας, Τμήμα 
Γεωργικής Ανάπτυξης Λεωνιδίου. 
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2. Ο εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, ο κ. 
Κουτσόγεωργας Παρασκευάς του Χρήστου (ΦΕΚ 325/ΥΟΔΔ/22-9-2011), ο οποίος ορίστηκε 
ως αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. με την ιδιότητά του ως Δασολόγος Α’ βαθμού – 
Διευθυντής Δασών Ν. Λακωνίας. 

Ενόψει αυτού θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξετασθεί αν απαιτείται η αντικατάστασή τους, καθότι 
έχουν πλέον απωλέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν μέλη του συγκεκριμένου 
συλλογικού οργάνου.  

Το παραπάνω ζήτημα τίθεται, ακόμα κι αν βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων οι εκπρόσωποι των 
φορέων που ορίζονται στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης δεν απαιτείται να 
κατέχουν συγκεκριμένη θέση ή να συνδέονται με οποιαδήποτε υπαλληλική ή άλλη σχέση με τον εν 
λόγω εκπροσωπούμενο φορέα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα συνταξιοδοτηθέντα μέλη, όπως 
προκύπτει και από τα σχετικά ΦΕΚ, ορίστηκαν βάσει και λόγω ακριβώς της ιδιότητάς τους ως 
εργαζόμενοι σε Υπηρεσία συναφή με το πεδίο αρμοδιοτήτων του εκπροσωπούμενου φορέα και 
συνεπώς με τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης μπορούσαν να 
εκφράζουν απόψεις και να ψηφίζουν εκπροσωπώντας ουσιαστικά τις αντίστοιχες κεντρικές δομές 
της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. Εξάλλου αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο 
ο Ν. 2742/1999 προέβλεψε τη συγκεκριμένη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων 
Διαχείρισης, προκειμένου δηλαδή να εκπροσωπούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.  

Ένα επιπλέον ζήτημα τίθεται σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες απουσίες των εκπροσώπων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι εν λόγω εκπρόσωποι ουδέποτε 
εμφανίστηκαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης καθ’ όλη τη διάρκεια της δικής μου 
θητείας ως προέδρου του Δ.Σ.  Συγκριμένα, ο τρέχων εκπρόσωπος του εν λόγω Υπουργείου είναι ο 
κ. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος του Φωτίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, δεν έχει παρουσιαστεί σε 
καμία συνεδρίαση, ούτε ως αναπληρωματικό μέλος παλαιότερα ούτε ως τακτικό στις τρεις 
τελευταίες συνεδριάσεις του Δ.Σ. στις οποίες είναι τακτικό μέλος. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και συγκεκριμένα το άρθρο 9 
«Αντικατάσταση μελών Δ.Σ.:  …Ενδεικτικά λόγοι που είναι δυνατό να οδηγήσουν στην αντικατάσταση 
μέλους είναι: η αδικαιολόγητη απουσία από τρεις συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ.». 
Επισυνάπτουμε την σχετική απόφαση του Δ.Σ. (υπ’ αριθμ……), με την οποία ζητείται η 
αντικατάσταση του εν λόγω μέλους. 

Ενόψει των ανωτέρω, κι εφόσον διαπιστώσετε ότι απαιτείται η αντικατάσταση των συγκεκριμένων 
μελών παρακαλούμε να προβείτε στην σχετική διαδικασία σύμφωνα με το άρ. 15 του Ν. 2742/1999 
και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1926/Β’/27-12-2044 και την 
τροποποίηση αυτού ΦΕΚ 1780/Β’/12-11-2010). Παρακαλούμε θερμά να χειριστείτε το ζήτημα ως 
επείγον, για τη νόμιμη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης και κατά 
συνέπεια, τη διασφάλιση της νομιμότητας των αποφάσεών του, γεγονός που αποτελεί αναγκαία 
συνθήκη για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του.  

Με εκτίμηση 
 
 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης 

Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

http://www.fdparnonas.g/�
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Άστρος, 1/3/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

165 

Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

14/2/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 1/3/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων προμηθειών, 

μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα 

είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
1. PULSAR NIGHT VISION EDGE GS 1X20 με κάσκα προσαρμογής κεφαλής  2 
2. ΑNSMANN  HD3  φακός κεφαλής  4 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
 Ιωάννης Δημητρακόπουλος  

 

 Γεώργιος Λυτρίβης  
 

 Ηλίας  Πλακοκέφαλος  
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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την απευθείας Ανάθεση Παροχής 
Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» 

O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 1 
«Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» που εντάσσεται στην πράξη «Προστασία 
και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 
«Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
«Παροχή Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ 
(10.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους υπηρεσιών που απαιτούνται από το Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω: 

 Αναθεώρηση νομοθετικού πλαισίου (ΚΥΑ) και παραγωγή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος.  
 Αναθεώρηση Διαχειριστικού Σχεδίου, περιλαμβανομένης και της σύνταξης Κανονισμού Λειτουργίας της 

Προστατευόμενης Περιοχής. 

Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αποδώσουν τα ενδιάμεσα (προσχέδια) και τα τελικά τους παραδοτέα μέσα στο 
διάστημα που θα ακολουθήσει την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2014 και σε χρόνους που θα 
υποδειχθούν επακριβώς από τον φορέα διαχείρισης.  

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω υπηρεσιών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
ανακοίνωσης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με την προϋπόθεση πως η Ομάδα Έργου 
του υποψήφιου αναδόχου πληροί την ελάχιστη εμπειρία, όπως αυτή περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 
ανακοίνωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την 
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές 
της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι τη ΧΧΧ Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14.00μμ στα γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001 (Τηλ: 27550 22021, κ. 
Μπόγλη Αργύριο). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη 
ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr. 

Για τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μαρία Αναγνωστοπούλου 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού 
Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος 
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 
Email: ampoglis@fdparnonas.gr  

ΑΔΑ: ……. 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Άστρος, …/…/2012 
Αρ. Πρωτ. … 

http://www.fdparnonas.gr/�
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές Υπηρεσίας 
Είδος Υπηρεσίας Αναλυτικές προδιαγραφές 
Αναθεώρηση 
νομοθετικού 
πλαισίου 

Με την έκδοση τους Κ.Υ.Α., έγινε ο καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης 
για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της προστατευόμενης περιοχής 
Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού. Η ΚΥΑ έχει διάρκεια ζωής δύο έτη, με την πάροδο 
των οποίων (και το αργότερο μετά ένα ακόμα έτος παράτασης) θα πρέπει να έχει εκδοθεί 
το ΠΔ. Στο διάστημα εφαρμογής της εν λόγω Κ.Υ.Α., καθώς και στην περίοδο διαχείρισης 
της προστατευόμενης περιοχής προ της εκδόσεως της Κ.Υ.Α., ο ΦΔ έχει αποκτήσει γνώση 
και εμπειρία για το κατά πόσον η εφαρμογή της είναι επιτυχής, τις πτυχές της που δεν 
εφαρμόστηκαν και τα σημεία που εντοπίζονται τα μειονεκτήματα αλλά και τα 
πλεονεκτήματά της. Γνώμονας στην αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου θα 
εξακολουθεί να είναι, αφενός η κατά το δυνατόν καλύτερη προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, και αφετέρου η θωράκιση του χαρακτήρα της προστατευόμενης 
περιοχής. 

Στις αρμοδιότητες του ΦΔΟΠΥΜ περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση του 
κανονιστικού πλαισίου που διέπει την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή. Η δράση αυτή 
στοχεύει στην αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου. Δεδομένου ότι 
στην περιοχή δραστηριοποιούνται αρκετές επαγγελματικές ομάδες (γεωργικές, 
τουριστικές και οικοδομικές δραστηριότητες) θα πρέπει να διαπιστωθεί αν και κατά 
πόσον αυτές λαμβάνουν υπ’ όψιν τους το νομοθετικό πλαίσιο της προστατευόμενης 
περιοχής. Για τον παραπάνω λόγο κρίνεται αναγκαία και η μετατροπή τους Κ.Υ.Α. σε ΠΔ, 
ώστε ο Φορέας Διαχείρισης να είναι νομικά κατοχυρωμένος στην εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου. 

Στις αρμοδιότητες του επιστημονικού προσωπικού περιλαμβάνεται και η παροχή 
γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην 
περιοχή ευθύνης του Φορέα. Οι γνωμοδοτήσεις περιλαμβάνουν και εισηγήσεις για την 
αναστολή ή ματαίωση επιβαρυντικών, για την προστατευόμενη περιοχή, 
δραστηριοτήτων και έργων, καθώς και για την απομάκρυνση οχλουσών 
δραστηριοτήτων.  

Το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα, σε συνεργασία με τον υποψήφιο ανάδοχο και 
τον νομικό σύμβουλο, θα συντάξει το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, του απαραίτητου 
νομικού πλαισίου για την προστατευόμενη περιοχή,.  

Αναθεώρηση 
Διαχειριστικού 
Σχεδίου, 
περιλαμβανομένης 
της σύνταξης 
κανονισμού 
Λειτουργίας της 
Προστατευόμενης 
Περιοχής 

Μετά την έκδοση της Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6-9-2010), όπου έγινε ο καθορισμός χρήσεων 
όρων και περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της 
προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού, είναι αναγκαία η 
σύνταξη του Κανονισμού Λειτουργίας τους Προστατευόμενης Περιοχής, ένα εργαλείο το 
οποίο καθορίζει τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας των προστατευόμενων 
αντικειμένων και εξειδικεύει τους γενικούς όρους και περιορισμούς άσκησης 
δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων που καθορίζονται με την παραπάνω Κ.Υ.Α.. 

Το υπάρχον Σχέδιο Διαχείρισης υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Περιβάλλον» και αναμένεται η έγκριση του από το Υ.Π.Ε.Κ.Α.. Λόγω του 
ότι υλοποιήθηκε και συντάχθηκε χωρίς ακριβείς προδιαγραφές του Υπουργείου (δεν 
έχουν εκδοθεί μέχρι την παρούσα στιγμή) και χωρίς πλήρη βιοτικά δεδομένα της 

http://www.fdparnonas.g/�
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περιοχής (χλωρίδα, πανίδα, κ.λ.π.), κρίνεται σκόπιμη η άμεση αναθεώρηση του από το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης με την βοήθεια του υποψήφιου αναδόχου. Επιπλέον, 
το υπάρχον Σχέδιο Διαχείρισης έχει διάρκεια ζωής πέντε έτη, μετά την πάροδο των 
οποίων θα πρέπει να συνταχθεί εκ νέου. Αυτή η εργασία θα υλοποιηθεί από το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης με την βοήθεια εξωτερικών συνεργατών, ως 
εμπειρογνώμονες σε ειδικά θέματα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ελάχιστη εμπειρία Ομάδας Έργου 

 Αναλυτική Περιγραφή 
Ελάχιστη εμπειρία 
Ομάδας Έργου  Στην ομάδα θα μετέχουν επιστήμονες με αποδειγμένη πρότερη εμπειρία στα δύο 

προαναφερόμενα είδη υπηρεσιών.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους 

οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 
3. Ακριβής περιγραφή των παρεχόμενων Υπηρεσιών. 
4. Αποδεικτικά στοιχεία για την πρότερη εμπειρία του ενδιαφερόμενου. 

http://www.fdparnonas.g/�


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 4 
 

 

[Στοιχεία προσφέροντα] 
 

Ημερομηνία, ………………. 

Προς: 

Επιτροπή Ανάθεσης του 

Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 

Έργο: «Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του 
 
 
Για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού  με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ (………….,….€) 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα 
ειδών, ποσοτήτων και τιμών: 

 
 

Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

Είδος 
προμήθειας 

Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές Προσφορά 
σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

Τιμή 
μονάδας 

ΣΥΝΟΛΟ 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  

http://www.fdparnonas.g/�


 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

 Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
για Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2012 
 

Ο Δηλών 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
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Άστρος, 2/3/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

166 

Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

12/1/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 26/1/2012 και 2/3/2012 παραλαβή των 

συμφωνηθέντων προμηθειών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή 

Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του 

Αναδόχου: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
1. Lowepro D-Res 40 AW 4 
2. SanDisk 4GB SDHC Card UltraII/15MB/s 14 
3. Sigma 70-300/4-5.6 DGAPO Macro Nikon 2 
4. Manfrotto 055 XPROB Pro Tripod Black 2 
5. Manfrotto 560 B1 Fluid Video Monopod 2 
6. Raynox DCR-250 Macro Conversion Lens 4 
7. Nikon Fieldscope ED 82 1 
8. Nikon Fieldscope Digital SLR Camera Attachmen Τt ΕFΜSA 1 
9. Nikon 13-30x/20-45x/25-56x MC Fieldscope Eye 1 
10. Sony GPS-CS 3 KA 1 
11. Kata Capsule 185 DL Black 1 
12. Nikon D 3100 Kit 18-55mm VR + Case Nikon 2 
13.Sony HXR-MC 2000E 1 
14.Transcend 16GB SDHC Class 10 2 
15. Nikon Action EX 16x50 CF 5 
16. Manfrotto 501 HDV PRO 1 
17. Sony DSC-HX 100V Black 4 
18. Fujitron Sony NP-F 970 1 
19. Olympus VR 325 Silver + SDHC 4GB Ultra II + Θήκη 3 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Μπούσμπουρας Δημήτριος Αναστόπουλος Δήμος Αναγνωστοπούλου Μαρία 
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Άστρος, 06/03/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 172 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

23/02/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 06/03/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων 

προμηθειών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι 

τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

(*Επίσης με πρωτοβουλία του αναδόχου δόθηκαν δωρεάν στον Φορέα Διαχείρισης ακόμα 3 ζευγάρια Μποτάκια 

και 3 Τζάκετ). 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
Παντελόνι εργασίας τύπου Military χρώματος χακί από ύφασμα Rip Stop ή Καπαρντίνα 
T/C με ενίσχυση στα γόνατα και με πλαϊνές τσέπες 

15 

Τζάκετ ελαφρύ, μετρίου μήκους με πολλές εξωτερικές τσέπες και τουλάχιστον μια 
εσωτερική. Με μαλακή και εσωτερική επένδυση στο γιακά, με λογότυπο Φορέα. 

10 

Φούτερ από 100% βαμβακερό ύφασμα, με λάστιχο στη μέση και τα μανίκια, με λογότυπο 
Φορέα. 

10 

Μποτάκια ασφαλείας, δερμάτινα, ανατομικά, με ενίσχυση αστραγάλων, με 
αντιβακτηριδιακή σόλα και εξωτερική αντιστατική και αντιολισθητική σόλα διπλής 
πυκνότητας, με έλασμα σόλας για προστασία από διάτρηση, αδιάβροχα. 

10 
ζευγάρια 

Μπλούζες μακό T-shirt με λογότυπο Φορέα. 25 

Καπέλα τύπου (baseball) - με λογότυπο Φορέα στην μπροστινή επιφάνεια του 50 

Γάντια όλο δέρμα “χοιρινό” με εσωτερική επένδυση, Α΄ ποιότητας μαλακό 
20 

ζευγάρια 

Αδιάβροχο – αντιανεμικό τζάκετ με εσωτερική επένδυση. 5 

Γιλέκο Εργασίας Αμάνικο (bodywarmer) με εσωτερική επένδυση fleece (φλις) 10 
Φακοί από κράμα αλουμινίου, ανοξείδωτη αντιολισθητική επιφάνεια, Αναδυόμενος 
εσωτερικά & εξωτερικά, Ανθεκτικός σε ακραίες καιρικές συνθήκες και Κραδασμούς, ειδικά 
εσωτερικά λάστιχα αδιαβροχοποίησης, Διακόπτης αδιάβροχος 3 θέσεων, εφεδρική 
λυχνία KRYPTON στο πίσω καπάκι, επιπλέον εφεδρική λάμπα LED, δέσμη ρυθμιζόμενου 
εύρους, λειτουργία με 6 αλκαλικές μπαταρίες τύπου D, μήκος μέχρι 50 cm, κρίκος 
μεταφοράς στη ζώνη από συνθετικό υλικό, Μέγιστη φωτεινότητα 40000 κεριά / 162,6 
Lumens, 9-10 ώρες συνεχόμενη λειτουργία, μαύρο χρώμα 

10 

* Τζάκετ ελαφρύ, μετρίου μήκους με πολλές εξωτερικές τσέπες και τουλάχιστον μια 
εσωτερική. Με μαλακή και εσωτερική επένδυση στο γιακά, με λογότυπο Φορέα.(ΔΩΡΕΑ) 

3 

*Μποτάκια ασφαλείας, δερμάτινα, ανατομικά, με ενίσχυση αστραγάλων, με 
αντιβακτηριδιακή σόλα και εξωτερική αντιστατική και αντιολισθητική σόλα διπλής 
πυκνότητας, με έλασμα σόλας για προστασία από διάτρηση, αδιάβροχα. (ΔΩΡΕΑ) 

3 ζευγάρια 
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 Σετ Εργαλεία: Μαχαίρι - Αλουμινίου, σύστημα γρήγορης αλλαγής λεπίδων, 
ανακλινόμενη λεπίδα, περιλαμβάνονται 10 ανταλλακτικές λεπίδες 

 Μυτοτσίμπιδο - Χρωμίου-βαναδίου, 160mm, λαβές από αντιολισθητικό υλικό 
 Πένσα - Χρωμίου-βαναδίου, 190mm, λαβές από αντιολισθητικό υλικό 
 Πλαγιοκόφτης - Χρωμίου-βαναδίου, 190mm, λαβές από αντιολισθητικό υλικό 
 Γαλλικό κλειδί - Χρωμίου-βαναδίου, 300mm, λαβή από αντιολισθητικό υλικό 
 Σετ allen - Μεγέθη Τ-10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 
 Σφυρί - 500gr, λαβή από αντιολισθητικό υλικό  
 Βαριοπούλα - 1500gr, λαβή από αντιολισθητικό υλικό  
 Σιδεροπρίονο 
 Τσιμπίδα υδραυλικού - Μέγεθος 1'',  
 Καλέμι - Μήκος 250mm 
 Ιμάντας αυτοκινήτου - Υφασμάτινος, μήκος 3m 
 Σχοινί - Πλεκτό, διάμετρος 0,8cm, 100m 
 Γάντια - Βαρέως τύπου, δερμάτινα 
 Σετ γερμανοπολύγωνα - Μεγέθη 8-22mm 
 Συλλογή εξαρτημάτων - 3/8in καρυδάκια: 10-20 και 22mm, προέκταση 3/4in 75 και 

150mm, σπαστός σύνδεσμος 3/8in, μανέλα-καστάνια 3/8in, spinner handle 1/4in, bit 
holder 3/8in x 1/4in και 1/4in x 1/4in, spark plug socket 3/8in και 16&21mm, μύτες 
ίσιες: 4/5,5/7mm, μύτες σταυρού: #1-#3, μύτες allen:3-8mm 

Μετροταινία - Μήκος 5m 

4 Σετ 

"Εργάτης" οχημάτων εκτός δρόμου (βίντσι) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
Έλξη τουλάχιστον 8000lbs 
Σχέση 210:1 και μεγαλύτερη 
Μοτέρ 12V ισχύος τουλάχιστον 5hp,  
Αυτόματο φρένο.  
Χειριστήριο 
Σύρμα τουλάχιστον 28 μέτρων 
Βάση τοποθέτησης 
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Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Βαξεβανίδου Ζαφείρω Δημάκου Φωτεινή Μπόγλης  Αργύριος 
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